
de ■> II Luncă patriotică
obțin însemnate realizări
Furia Someșului 
va, fi stăvilită

Sala căminului cultural din căr
ărui Someșeni devenise neîncă- 
jtoare. In prezența a peste 300 
neri de la Someșeni și de la Fa- 
Ultatea de științe juridice a Uni- 
ersității „Victor Babeș", precum 

a multor cetățeni din cartier, a 
vut Joc festivitatea decernării de 
:tre Comitetul orășenesc Cluj al 
■T.M., a două drapele roșii de 
•igăzi de muncă patriotică frun
te.
Primind drapelul de brigadă 

untașă pe centrul universitar 
udențesc Cluj, în numele studen- 
lor fruntași tov. Victor Pândele, 
■cretarul comitetului U.T.M. al 
acuității de științe juridice Cluj, a 
ulțumit pentru încrederea acor
dă și a chemat întregul tineret 
ujan la întreceri patriotice pen- 
u efectuarea în anul 1959 de că- 
e fiecare tânăr a 60 ore de mun- 

patriotică la lucrările de con- 
rticții a celor peste 700 aparta- 
ente muncitorești și a 20 ore
■ muncă obștească în acțiunile 
«triotice de înfrumusețarea ora- 
lui Cluj.
Tov. Alexandru Moldovan din 
rtierul Someșeni primind cel de 

doilea drapel s-a angajat în 
unele tinerilor someșeni să 
streze cu cinste titlul de brigadă 
mtașă. In primăvară — a ară- 
t dinsul — utemiștii din Some- 
ni vor termina lucrările de ridi- 
re a monumentului eroului avia-
■ Traian Dîrjan, iar mamei ero
ii i se va ridica prin contribu-

tineretului o casă, unde să se 
ganizeze și locul memorial al e- 
iilui.
După festivitate, încolonați, ține
au pornit spre locul șantierului 

crețului unde lucrările noi albii 
Someșului se apropie de sfîrșit. 
Patru ore au muncit în această 
minică de decembrie cei peste 

"> tineri.
Vl-am Qropiat de o grupă siu- 
nțească care în această zi a ob- 
ut rezultate deosebit de frumoa- 

Aici am văzut cu cită rîvnă 
inceau studenții fruntași în ac- 
nile patriotice și în învățătu- 

ca Emil Goga, Gheorghe 
enciu, Victor Pândele, Radu 
țiașcu, Octavian Cimpoașu, L. 
jica, Uie Mendrea și alții care 

participat la toate acțiunile 
țriotice organizate de Comitetul 
șenesc la muncile agricole din 
Irul unor G.A.S., la îndreptarea

Numărul brigăzilor 
utemiste de muncă pa
triotică crește conti
nuu. Pînă în prezent 
au fost constituite în 
întreaga țară mai mult 
de 2.300 de asemenea 
brigăzi, 
proape 
neri.

reunind a- 
80.000 de ti-

(Agerpres)

malului Someșului, la ridicarea 
construcției noii tribune a stadio
nului „Gh. Gheorghiu-Dej“, la 
transportul cărămizilor și balastu
lui pe diferite șantiere de construc
ții etc. Muncind însuflețiți pentru 
a contribui la înfrumusețarea re
giunii lor, studenții de la Faculta
tea de științe juridice din Cluj au 
realizat pînă acum 11.600 ore mun
că voluntară.voluntară.

VASILE OLTEANU 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Cluj

Munca entuziasta 
la Reșița

planul

Oțelăria 
mult a împlinit 60 de ani se va 
transforma prin hărnicia tinerilor 
într-un obiectiv industrial puternic 
înzestrat cu macarale gigant care 
vor purta oale uriașe de 130 tone

construcții metalice și 
lucrat la demolarea unui

Reșițet care nu de

i vizitatori ai parcului din fața 
i de Nord se bucură de razele 
ațe ale soarelui de decembrie.

Foto: V. CH1RCEV

merii au construit
in cămin cultural
'ele trecute locuitorii vîrstnlci 
ieri din comuna Pardina, raio- 
Tulcea, au sărbătorit inaugu- 
; căminului cultural.
'ă la începutul anului sfatul 
Iar a hotărtt construirea unui 
n cultural, în care tineretul 
desfășoare activitatea cultu- 
rtistică.
jicind voluntar zi de zi cei

60 de utemiști și tinerii din. 
na Pardina, împreună cu 
lieu, au reușit să
mii în valoare 

p lei.

realizeze 
de peste

i. ȘERBU

de la cuptoarele refăcute din te
melii spre podurile de turnare.

In hala de unde vor porni loco
motivele Diesel electrice au lucrat 
elevii de la cele două școli—liceul 
mixt și școala profesională.

La fabrica „Diesel*1 s-au descăr
cat în total 22 tone de cărămizi 
pentru înălțarea noii fabrici și s-a 
strîns molozul de pe 2000 m.p. Cu 
aceste fapte ca și cu transportarea 
a cca. 6000 m.c. cărămizi demolate, 
se mîndresc viitoarele strungărițe 
Constanța Strejanțu, Matilda Grâ- 
dinaru, ca și Gheorghe Cruceru, 
Ion Nebunu și multe altele.

Un alt punct de lucru al briga
dierilor a fost acela de la Mociur. 
Aici s-au stivuit 12.000 bucăți că
rămidă necesare construcției noii 
oțelării. Aceasta ca și alte noi clă
diri înălțate pe terenul Mociurului 
cum ar fi oțelăria specială, tur
nătoria de fontă și oțel, stația de 
transformare 
pc linia 
neri și 
uzină.

a energiei electrice 
Paroșeni-Reșița vor inti
mai mult bătrînul oraș

N. CATANĂ 
ION VELNICOV

brigăzi utemiste 
muncă patriotică

u- 
au

Pe malurile Bîrzavei, martoră a 
multor prefaceri se înalță acum o 
noua oțelarie precum și prima fa
brică rominească de locomotive 
„Diesel** electrice. Tot aici ca un 
mesaj al prezentului spre viitor se 
construiește una din primele hale 
industriale iluminate fluorescent. 
Este hala secției de utilaj meca
nic.

Zile în șir, cu bărbăție rar în
tâlnită sute de tineri reșițeni au 
muncit voluntar pentru ca noua 
uzină să se nască și să se dezvolte 
tot mai repede. La chemarea co
mitetului orășenesc U.T.M. au 
luat ființă primele 24 de brigăzi 
de munca patriotica.

Brigada formată de tinerii lăcă
tuși montori ai fabricii de locomo
tive în frunte cu responsabilul Mi
hai Trocan ca și cea de la între
prinderea raională de industrie 
locală condusă de Alexandru Bru- 
bei au încărcat numai în cîteva 
ore un vagon de fier veclii de 30 
tone și un vagon de moloz din 
hala de turnare a oțelăriei. Alții 
cum ar fi Vasile Avădanei, Mihai 
Daraban. Brancisca Lenhardt și 
ceilalți din brigada nr. 1, a secției 
de utilaj mecanic de la întreprin
derea de 
montaj au

Elevii Școlii profesionale de 
cenici-construcții din Pitești 
îmbrățișat eu căldură inițiativa 
formării brigăzilor de muncă pa
triotică. în urmă cu cîteva zile în 
această școală s-au constituit 7 
brigăzi de muncă patriotică care 
cuprind 180 de tineri. Printre pri
mii care s-au înscris în aceste bri
găzi sînt și utemiștii fruntași la 
învățătură Vasile Bădescu, Radu 
V. Gheorghe, Aurel Uțan și alții. 
In conducerea brigăzilor au fost 
aleși utemiști fruntași la învățătu
ră, cum sînt : Nicolae Toader, Ni- 
colae Ciocan și alții. Duminică, 
brigăzile au și efectuat aproape 
300 ore de muncă voluntară pe un 
șantier de construcții unde au aju
tat la stivuirea cărămizilor. în a- 
ccastă acțiune s-au evidențiat în 
mod deosebit utemiștii Anghcl Bă- 
ețică, Gheorghe Ispășoiu, Hie To
ma, Lupu Constantin și Eugen 
Trănescu. Tot în aceste zile au luat 
ființă brigăzile de muncă patrioti
că și la Școala profesională de 
ucenici C.F.R. de pe lîngă 
I.P.M.P.B. Pitești. Brigada a și 
efectuat 150 ore de muncă volun
tară la blocul de 15 apartamente 
din bulevardul Republicii, unde 
au ajutat la transportarea unor 
însemnate cantități de materiale 
de construcții. Pînă în prezent în 
orașul Pitești au luat ființă 31 
brigăzi de muncă patriotică în ca
re sînt cuprinși aproape 1.000 ti
neri. La constituirea brigăzilor ei 
și-au luat angajamentul să pres
teze mii de ore de muncă volunta- 
lă pentru înfrumusețarea orașului 
lor drag.

1. RIZOIU

Au realizat înainte
de termen

anual
Constructorii de autocamioane 

de la uzinele „Steagul Roșu1* din 
Orașul Stalin întîmpină cea de-a 
11-a aniversare a Republicii 
Populare Romîne cu realizarea 
înainte de termen a producției a- 
nuale globale. In cursul acestui an 
colectivul de muncă al uzinei a 
obținut succese de seamă in mo
dernizarea produselor. A fost rea
lizat noul tip de motor S.R.-205 
proiectat de un colectiv de ingi
neri din cadrul uzinei. Acest mo
tor, care are o putere de 135 C.P. 
permite autovehiculelor să atingă 
o viteză sporită. Consumul speci
fic de combustibil al motorului 
este cu 12 la sută mai redus de- 
cît al vechiului tip de motor.

Un rodnic bilanț încheie con
structorii de autocamioane și în 

^acțiunea de economisire a metalu
lui. Prin reducerea procentului de 
rebuturi și prin folosirea chibzuită 
a metalului a fost economisită de 
la începutul anului și pînă acum 
o cantitate de metal din care se

pot fabrica peste 280 de autoca
mioane.

★

Tn întâmpinarea celei de-a 11-a 
aniversări a proclamării R. P. Ro
mîne, colectivele de muncă din 
117 întreprinderi republicane și 
ale industriei locale din regiunea 
Ploești au realizat pînă la 24 de
cembrie planul anual la producția 
globală. Printre acestea se numă
ră uzinele metalurgice „I. C. 
Frimu" Sinaia, fabrica de cără
midă „1 Mai" Bucov, fabrica de 
geamuri Scăieni, întreprinderea 
regională de transporturi, uzinele 
mecanice Ploești, Teleajen, Mo- 
reni, trustul carbonifer Muntenia 
și altele.

Desfășurînd pe scară largă în
trecerea socialistă și aplicînd nu
meroase măsuri tehnico-organiza- 
torice, aceste întreprinderi au ob
ținut succese de seamă în reduce
rea prețului de cost și creșterea 
productivității muncii. Numai 
șase întreprinderi au realizat eco
nomii în valoare totală de aproa
pe 17.000.000 lei.

(Agerpres)
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Brigada I-a de producție de la secția sculerie a 
uzinelor „Mao Țze-dun“ din Capitală, condusă de 
utemistul Andrei Gavrilă s-a angajat în cinstea 
zilei de 30 Decembrie să îndeplinească planul lunar 
cu două zile înainte de termen. Pînă la 23 decembrie 
brigada și-a depășit norma cu 11,35 la sută, ceea ce

garantează realizarea angaja măritului.
In fotografie : membrii brigăzii fac o ultimă verificare bătătoa

relor pentru turnătorii.

©
Foto: D. F. DUMITRU

Aplică inițiativa
tinerilor de la întreprinderea

„Encsel Mauriciu((

Joi 25 decembrie 1958

11

Toate forțele 
tinerilor muncitori

din turnătorii

împotriva rebuturilor!

Folosind experien
ța de la întreprinde
rea „Encsel Mauri- 
ciu“ organizația 
U.T.M. de la uzinele 
„Progresul" Brăila 
desfășoară o activitate 
intensă pentru mări
rea numărului de ino
vatori și pentru aju
torarea acestora în 
rezolvarea diferitelor 
teme de inovații. Du
pă ce a fost introdusă 
inițiativa de la Tg. 
Mureș numărul ino

vatorilor a crescut cu 
încă 40. Ajutați și 
îndrumați îndeaproa
pe de cabinetul teh
nic cei mai tineri ino
vatori au prezentat 
în ultima lună 55 
propuneri de inovații 
din care 41 au și fost 
aplicate în procesul 
de producție cu 
mare efect 
și practic.

Printre
Importante

un 
economic

cele mai 
propuneri

se află inovația tînă- 
rului Victor Lăzăres- 
cu care constă în 
modificarea cuzineți, 
lor la osiile din față 
a ruloului compresor 
aducînd o economie 
post calculată de 
56.000 lei anual. Ino
vații prețioase au 
mai făcut și tinerii 
Tănase Rusu, Ștefan 
Bratu, Gabriel Brăi- 
leanu și alții.

V. METAXA

La IJW.S. Roman — uzină care 
produce în prezent piese 
schimb pentru tractoare — 
crează mulți timeri. Mobilizați de 
organizația U.T.M., aceștia 
aduc aportul la realizarea sarci
nilor de plan. Munca entuziastă, 
plină de răspundere a întregu
lui colectiv a făcut ca planul 
producției globale pe 11 luni 
să fie realizat în proporție de 102,1 
la sută, iar prețul de cost să fie 
redus, față de sarcina de plan, <_u 
3,02 procente, realizîndu-se astfel 
economii în valoare de 1.934.000 
lei, pe baza valorificării unor re
zerve interne, neprevăzute de 
plan. O importantă rezervă inter
nă o constituie reducerea rebutu
rilor în turnătorii.

Recent, cu sprijinul comitetului 
de partid, al direcțiunii și al tine
rilor ingineri, „Scinteia tineretu
lui'* și comitetul U.T.M. 
l.M.S. Roman au organizat 
sfătuire largă a tinerilor 
tori privind contribuția in 
sul de producție și in med 
bit aportul acestora in lupta îm
potriva pierderilor prin rebuturi.

Referatul prezentat de tov. Va
lerin Deceanu, secretarul comi
tetului U.T.M., a subliniat necesi
tatea ca fiecare tânăr să lupte îm
potriva rebuturilor. In expunerea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, la 
plenara C.C. al P.M.R. din 26-28 
noiembrie a.c., se arată că prețul 
de cost în industria metalurgică 
și constructoare de mașini a fost 
grevat cu 2,5-2,7 la sută de pier
derile prin rebuturi, și că acest 
fapt a influențat în mod negativ 
asigurarea unor acumulări sporii- 
te. Succesele realizate de tineri 
privind reducerea rebuturilor au 
fost oglindite in mod succilnt în 
referat. S-a arătat că spre deose
bire de anii trecuți, în acest an 
produsele uzinei au dovedit o com
portare superioară în exploatare. 
Ca urmare, numărul reclamațiilor 
au scăzut de la 72, cît erau în 1955, 
la 18 în acest an. Din punct de 
vedere valoric reclamațijle repre
zintă doar 0,1 la sută din valoarea 
totală a livrărilor față de 0,6 la 
sută cît reprezenta în anul trecut. 
Organizarea tineretului în forme 
specifice, brigăzi și posturi ute
miste de control, asigurarea unei 
aprovizionări ritmice, intensificarea 
acțiunii de ridicarea calificării 
profesionale sînt factori care au 
contribuit la reducerea rebutului

de 
lu-

își

de la 
o con- 
turnă- 
proce- 
deose-

în ii luni cu 2,5 procente sub 
coeficientul admis. Firește că este 
vorba aici de contribuția întregu
lui colectiv. Dar nu numai despre 
aceasta este vorba. Faptul că s-au 
redus atit de mult rebuturile și re
lativ ușor dovedește că sarcina 
stabilită de Ministerul Industriei 
Grele a fost lipsită de caracter 
mobilizator, ea nefiind 
danță cu posibilitățile 
uzinei.

Reducerea rebuturilor 
deosebită importanță pentru uzină 
și pentru dezvoltarea economiei 
noastre naționale. O reducere a re
butului cu numai un procent în
seamnă pentru uzina l.M.S. Roman

în concor- 
reale ale

prezintă o

Pe marginea consfă
tuirii organizate de 

„Scinteia tineretului" 
și Comitetul U. T« M. 
de Ia uzinele l.M.S.- 

Roman cu tinerii 
turnători ai uzinei

economii de metal din care se pot 
produce in plus 500 chiulase K.D., 
sau 4800 cămăși cilindri, sau 4500 
cilindri motoraș-pornire.

Cu toate rezultatele obținute 
uzina pierde însemnate cantități 
de materiale și sume de bani prin 
rebuturi. Sînt cazuri cind la tur
nătoria de neferoase rebuturile de
pășesc coeficientul admis. Astfel 
în august s-a ajuns la un rebut 
general de 14,4 la sută, in sep
tembrie 12,6 la sută iar în octom
brie 11 la sută față de coeficientul 
admis de 9,5 la sută. Analizin- 
du-se această situație, s-a consta
tat că 20 la sută din rebuturi se 
datoresc incluziunilor de pămint, 
35 la sută fisurărilor la cald, 15 la 
sută fierturilor, 20 la sută sul
furilor și 10 la sută altor cauze.

Pe baza referatului, tinerii au 
analizat în consfătuire cauzele 
care mențin procentul de rebut 
încă ridicat cu toată reducerea ob
ținută în acest an. Există fiirește 
o seamă de condiții obiective 
pentru uzină: uzina este înzes
trată cu utilaje de topire vechi, 
formarea la majoritatea piese
lor se face manual, lipsesc uti-

laje de control, pirometre-înregis- 
tratoare pentru uscătoare, truse 
pentru pămînturi, șabloane pen
tru controlul executării miezurilor 
etc. Calitatea materiei prime ne
corespunzătoare în multe cazuri 
contribuie în mod deosebiit la men
ținerea procentului de rebuturi ri
dicat. in primele trei săptămini 
ale lunii noiembrie uzima a primit 
de la Vlahița fontă necorespunză
toare. Ca urmare, 60 la sută din 
chiulasele K.D. au fost rebutate. 
Cind uzina a primit, mai apoi, 
fontă bună, de data asta de la 
Calan, procentajul de rebuturi a 
scăzut brusc la 25 la sută.

Cauzele obiective pentru uzină 
nu sînt însă singurele care in
fluențează cifra rebutului. Refe
ratul, numeroșii tineri care au 
vorbit în consfătuire au arătat 
că insuficienta calificare a tur
nătorilor și controlorilor, ne- 
respecarea procesului tehnologic, 
neîngrijirea utilajelor, indisciplina, 
sînt factori care determină in prin
cipal un procent ridicat de rebu
turi. Nerespectind procesul tehno
logic — a subliniat referatul — 
schimbul tânărului Ion Mocanii a 
rebutat, nu de mult, 120 cămăși 
cilindri. Din aceeași pricină Maria 
Bratu, Adela Stan, Aurica Mazilu 
și alții au rebutat un număr mare 
de piese.

Privind în perspectivă, analizînd 
condițiile pe care le au, muncito
rii din turnătorie și-au propus să 
reducă în anul viitor rebuturile, 
față de media realizărilor acestui 
an, cu 4 procente la turnătoria de 
fontă și cu 3 procente la turnăto
ria de neferoase. Pentru reali
zarea angajamentului luat pe baza 
propunerilor făcute de t'neri, 
de postul 
s-au luat 
plectarea 
organizarea 
minim tehnic, 
nători și altul 
lori. In prezent în 
experimentează, cu loturi 
turnarea centrifugală a cămășilor- 
cilindri. Aplicîndu-se acest proce
deu la întreaga producție de că-

făcute de t'neri, 
utemist de control, 

măsuri privind com- 
aparatului de control, 

a două cursuri de 
unul pentru tur- 

pentru contro- 
uzină se 

mici,

LIDIA POPESCU
I

(Continuare în pag. 3-a)
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.Cum să nu cînt?!
i-o furat auzul o melodie 

IWj sprințară picurată de flau
te. Am pătruns printr-un 

gang intr-o sală de repetiții. Orche
stra simfonică a CS.II-ului (Com
binatul Siderurgic Hunedoara) re
peta pentru concertul de simbătă 
20 decembrie uvertura la „Coțo
fana hoață'1 de Rossini. Printre or- 
chestranți, un cunoscut din ajun.

— N-am știut că ești și muzi- 
idani— i-am spus, cu ușoară sur
prindere și multă admirație. 
j — Și de ce nu ! Pe vremuri nu- 
imai de asta nu-mi ardea, dar a- 
cuni cind am tot ce mi-am dorit, 

’slujbă respectată, familie, casă, 
'.demnitate, de ce n-aș cînta!? mi a 
^răspuns el.
i Cunoștința mea are 
•Tinerij din orchestră îi 
rește — „moșul". 

j — Iți mai amintești, 
—■ doream să aflu de la el viața în 
Hunedoara vechei orinduiri. Își a- 
mintește.

Muncitorii sălbatic exploatați 
răiau într-un orășel insalubru sau

în satele apropiate. Despre acel 
trecut oamenii au multe amintiri 
negre, grele, de tristețe... în 1948 
a început, inițiată de partid, o eta
pă nouă în viața așezării industria
le ce avea să devină pentru țară, 
o adevărată cetate a fontei și « 
oțelului. Noua Hunedoara s-a năs
cut odată cu Republica, deopotri

vă rezultat al luptei poporului 
muncitor sub conducerea încerca
tului nostru partid. Au început 
construcțiile. Au venit brigadierii 
și au început să pună cărămizile 
noii așezări : O. M. (Orașul Mun
citoresc). în combinat au început

Am văzut instalațiile moderne 
ale noilor furnale. Mecanizarea 
stăplnește acum și procesele de 
lucru ale celor cîteva instalații 
moștenite. Totul se dirijează prin 
butoane dintr-o încăpere curată 
cu geamuri mari. Oamenii din în
căpere sînt fiii celor care pe 
vremuri împingeau vagonetele prin 
norii de gaze nocive.

Ziarul local publică zilele ace
stea o știre : 1912 apartamente și 
187 de garsoniere a dat pînă a- 
cum Trustul 4 de construcții în 
folosința siderurgiștilor în noul 
oraș muncitoresc Hunedoara.

părul sur. 
zic — fi-
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însemnări despre viața nouă a tinerilor 
muncitori hunedoreni

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

Foto „Agerpre**Uzina cocso-chimică a Combinatului Siderurgic „Gh. Gheorghllu-Dej" din Hunedoară

construcțiile noilor obiective indu
striale.

Există o statistică a anilor și 
cifrelor. în 1952 s~a pus foc la fur
nalul mecanizat 5-6. în 1954 au 
intrat în funcțiune termocentrala 
electrică și fabrica de aglomerare ; 
in 1956, furnalul de 700 metri cubi 
și prima baterie cocsochimică ; în 
1957 a doua baterie și oțelăria e- 
leotrică; în 1958 în martie, primul 
cuptor Siemens-Martin de 185 de 
tone, in august al doilea iar acum 
în decembrie 
De trei ori a
acum față de 1950 producția glo
bală a Combinatului,

— Pe vremuri ca să lucrezi la 
furnal trebuia să ai sănătatea și 
forța unui Macisie. împingeai va- 
gonetul cu minereu prin dogoarea 
gazului furnalului pînă sus la gura 
lui, unde-l răsturnai. După cîții^a 
uni țe fubrezealș

cel de-al treilea, 
devenit mai mare

Am vorbit apoi cu interlocutorul 
meu despre perspectivele tinerilor. 
Secția de cadre și învăfămint a 
combinatului îmi furnizase urmă
toarea informație. In anul acesta 
in întreprindere s-au calificat 901 

an combinatul 
său zeci de ti

iineri. în fiecare 
trimite pe contul 
neri să învețe în școli de maiștri 
sau de ingineri,

Gîndindu-mă tot la drepturile șt 
posibilitățile de afirmare ale tine
rilor am trecut la alte domenii și 
am spus băt'înului muncitor pe 
scurt despre echipa de teatru, des
pre club, cenaclul literar, despre 
cei care încing dansuri pline de 
foc pe scena clubului, despre sala 
de balet pentru copiii muncitori
lor, despre cercul de artă plastică,

— Știu, dar despre toate 
acestea, anii tinereții mele nu mă 
ajută tă-ți apun ceva. Ele n-au 
nici un precedent în trecut. Pe ere.

mea tinereții mele, cei de-o seamă 
cu mine nu aveau parte decît de 
muncă grea, lipsuri, foame, mize
rie. Astăzi tinerii au tot ce am vi
sat la vremea noastră, noi cei în 
vîrstă : slujbă, școală, cîștig mare, 
masă, casă, teatru, perspectivă... 
le merită. Ai auzit de Alexandru 
Nojogan ?

Auzisem, 
oțelar de 
retului nr. 
primăvară 
multe propuneri creatoare. După 
el mulți și-au pus întrebarea mai 
puternic : cum să mai reducem 
prețul de cost ? întrebarea are 
răspuns : în două luni doar — cu 
inițiativa oțelarului — s-au făcut 
economii privind reducerea prețu
lui' de cost de opt milioane.

Lingă milioanele acestea vin al
tele. Săptămâna trecută s-a calcu
lat că pe 10 luni metalul econo
misit valorează peste două mili
oane.

Și tabloul acesta al citorva ac
țiuni firești ale tineretului trebuie 
să stea alături de tabloul general 
al muncii la Hunedoara. Al mun
cii celor care stăpînesc ca adevă- 
rați prometei focul oțelului; al 
celor care în ritm superior așează 
și string între lagăre valțurile vi
itorului laminor; al celor care zi
lele trecute au dat în folosință un 
nou cuptor Siemens Martin de 185 
tone sau încă două blocuri în 
noul oraș; al acelora care au cres
cut o dată cu Republica noastră 
dragă, muncind pentru înflorirea 
ei, pentru socialism.

Hunedoara de astăzi reprezintă 
imaginea sintetică a patriei noastre 
noi. Republica Populară Romînă.

Ghicindu-mi parcă aceste gîn- 
duri moșul meu a conchis:

— Păi vezi, cum să nu cini ?!

CONSTANTINESCU

Propunerea primului 
la cuptorul tine- 

3 a iscat ca vintul de 
la topirea zăpezilor

In cartierul, 
Dudești, pe lo-1 
cui unde în ur- ; 
mă cu 9 ani se 
înghesuiau cîte
va maghernițe,

o moară de muștar, un atelier 
de tîmplărie, o afumătorie de 
pește, o „fabrică" de pastă de ' 
dinți, se află acum o întreprin
dere in plin avînt economic — 
fabrica „Tehnica tricotajelor \ 
și a confecțiilor", singura de i 
acest gen din țară și din Bal- ? 
câni. Ea produce peste 300 di- | 
verse tipuri de ace necesare in- f 
dustriei textile. Acest lucru a ț 
făcut să se reducă importul a- 1 
celor de tricotat cu cca 70 la •• 
sută. Datorită utilajului auto- 1 
mat conceput și produs în in- 
tregime în fabrică (50 de tipuri , 
de mașini) producția acesteia | 
a crescut în intervalul 1950— î

A

i
I 
i — J

1958 de cca. 32 ori pe cap de ? 
muncitor. •

In fotografie: Voichiță Ta- | 
efie la locul de muncă. j

Foto: „Agerpres" *



Elevii clasei a Xl-a a Școlii

i i

De ce am îndrăgit
meseria de strungar

ma- 
uzina, totul era ceva nou 

dar

LA ȘCOALA 

VIITORILOR

ARTIȘTI 

PLASTICI

medii de arte

București

plastice

în atelier

Să instruim temeinic
activul U. T. M
din școli

școlile medii muncește un 
larg de utemiști-elevi. Toți

I

Avem pe masa redacției cîteva 
zeci de scrisori. Ele au fost scri
se de elevii primei clase din țară 
în care s-a început experimenta
rea invățămîntului politehnic: cla
sa a Xl-a F de la Școala medie 

„Aurel Vlaicu" din București. 
După patru ani de învățătură și 
practică în atelierele Uzinelor 
„Grivița Roșie" acești elevi se •- 
flă azi in pragul absolvirii școlii. 
Peste cîtva timp, în viața lor va 
începe o nouă etapă și — după 
cum mărturisesc ei — ea va fi 
puternic înrîurită de învățătura 
căpătată în uzină, în procesul 
muncii.

Socotim interesant, deci, citito
rule elev, să te invităm la o lec
tură colectivă a acestor scrisori. 
Gîndurile, sentimentele, experien
ța colegilor tăi de la școala „Au
rel Vlaicu" îți vor fi, fără în
doială, de folos.

*
„îmi aduc aminte că acum cîțiva 

ani ue-am dus sa vizitam uzinele 
„Grivița Roșie" —- scrie 
Cornel Nicolau. Pină atunci 
mai fusesem niciodată in 
și, neștiutor, am socotit 
doar nn prilej de a vedea 
nou.

Am intrat într-o hală in 
se afla secția sculârie — locomo
tive. Ne-am oprit in fața primu
lui strung. Am ramas uimit : rapi
ditatea și precizia cu care lucra 
muncitorul m-au entuziasmat. 
Mi-aduc aminte ca, în timp ce 
scotea o piesă din mașina, strun
garul s-a uitat la figura mea 
rată și a zîmbit. Mă îndemna 
vin lînga strung, dar mi-a 
teama că n-am să știu să 
descurc".

Am ales scrisoarea de mai 
Iiiudcă ea redă primele sentimen
te ale elevilor la venirea lor în 
contact cu muncitorii și preocupă
rile lor. După un an de la vizita 
făcută. Corne) Nicolau, ca și alți 
colegi ai lui aveau să revină în 
secția respectivă dar nu ca vizita
tori. ci ca clevi-ucenici ai munci
torilor.

Firește, la incepnt n-a fost așa 
ușor. Meseria era frumoasă, dar 
tainele ei trebuiau cucerite prin 
muncă perseverentă.

..Parcă ieri eram în clasa VIIl-a, 
un puști mărunțel, slăbuț și foar
te timid, notează cu căldură 
Cirstea Mihai. Am primit cu bucu-

rie să fac parte din prima clasă 
care experimenta politehnizarea. 
Dar, nici azi nu pot să-mi explic 
timiditatea cu care am pășit in 
atelier. Muncitorii, uneltele, 
șinile, 
care-mi stîruea curiozitatea, 
care, în același timp, îmi impunea 
o oarecare teamă. Vedeam in- 
demînarea strungarilor și mi se 
părea că n-am să-mi pot însuși 
niciodată o asemenea îndemînare- 
Am avut insa in permanența ală-

Insemnâri pe marginea 
unor scrisori ale 
elevilor clasei a Xl-a 

de la Școala medie 
„Aurei Vlaicu*'

elevul 
I nn 
uzină 
vizita 
ceva

care

mi
să 

fost 
ma

8US

Elevi fruntași 
la învățătură

tnri de mine ajutorul părintesc al 
muncitorului care mă îndruma".

Toate, absolut toate scrisorile 
vorbesc despre ealda primire pe 
care le-au făcut-o muncitorii, des
pre ajutorul dat de aceștia, Mulți 
dintre părinții sau prietenii părin
ților elevilor sînt 
„Grivița Roșie".

„Tatăl meu este 
comotive în aceste 
Coman Nicolae. De la el 
vațat să prețuiesc munca, 
stimez pe muncitori".

„Eu am fost repartizat

muncitori la

montator de lo- 
ateliere — scrie

am
Ș*

în
să-!

sec- 
pri- 

care

Ia 
ția strungărie-vagoane. Aici 
mese ajutor de la tatăl meu 
este maistru în secție". Semnează 
utemistul Aurel Dumitrescu.

Unii dintre muncitorii care-i a- 
jută pe elevi să învețe meseria 
sînt tineri, foarte tineri, unii chiar 
de o virată cu elevii clasei 
F. Era firesc ca între ei 
nască o prietenie strînsă. 
Vlădescu (elev) și Ion 
(strungar) au devenit buni 
teni. Boboc este și el elev al școlii 
medii serale. „De uiulte ori am re
zolvat probleme de matematică 
împreună, scrie Vlădescu, am dis
cutat probleme de istorie, latină, 
franceză, etc., ne plimbam îm
preuna, vizionăm spectacole..."

Nicolae Neagoe (elev) este mem
bru în biroul U.T.M. al clasei a 
Xl-a F, iar îndrumătorul său, 
strungarul Apostol Ion, secretar 
U.T.M. al secției sale. Au ce dis
cuta împreună: probleme de or
ganizație, probleme profesionale, 
probleme culturale. Amîndoi sint 
membri ai colectivului sportiv 
„Grivița Roșie".

Toți elevii clasei a XI F. iși ex
primă cu sinceritate adînca mul
țumire pentru ajutorul prietenesc 
acordat de către muncitorii 
Ia Grivița.

...Și anii au trecut. Elevii 
sei a Xl-a F și-au însușit tot

Setea

paralel 
losif și

ca la

o Iacul-
Mihăescu

absolvire

de coltord
ea
pe

vă va 
om și 
și su- 
senti- 
lume;

a Xl-a 
să se 

Mihai 
Boboc 

prie-

mult tehnica minuirii strungului, 
s-au încadrat tot mai mult în via
ta uzinei. „Viața de producție 
mi-a devenit draga. Nu mai pri
vesc pe furiș petele de ulei și bă
tăturile din palmă. Acum un an 
am dat proba practică și am obți
nut încadrarea în categoria a 
IV-a* (Cirstea Mihai).

Da, viața de muncitor le-a de
venit dragă multora dintre elevii 
clasei a XI-a F. In curind ei vor 
termina școala. Vor da examenul 
de maturitate și examenul pentru 
a obține carnetul de muncitor 
strungar. „Plecăm în viața pose- 
dind, in afara culturii generale, o 
brățară de aur: meseria de strun
gar in fier", scrie unul dintre ei. 
Dar, care va fi drumul fiecăruia? 
Ce cale iși vor alege? Iată, ne-o 
spun chiar ei.

Printre elevi sînt mulți care au 
hotărît să intre de la început în 
producție, ca muncitori strungari 
și să-și continue studiile la sec
țiile fără frecvență ale institute
lor.

„Voi intra în producție și voi 
nrma paralel o facultate, scrie 
utemistul Cirstea Mihai. Este nn 
vis frumos pe care sper că îl voi 
realiza".

„M-am giudit ca la sfîrșitul 
școlii să intru în producție. Nu 
pot să ma despart de uzină. 
Am indrăgit-o“. Semnează utemis
tul Gbervasia Ion.

„Noi vrem să ne facem strun
gari. Vom urma 
tate" (lonescu 
Ion).

„M-am gindit
să-mi aleg o profesiune care să-mi 
dea posibilitatea de a-mi desăvîrși 
pregătirea căpătată in uzina, scrie 
Radulescu Mircea. Mă voi prezen* 
ta la examenul de admitere în 
stitutul de căi ferate. Vreau să 
întorc inginer la Grivița.

„îmbrățișez meseria de strun
gar care mi-este draga". Semnea
ză Zarafu Alexandru.

★
...Scrisorile elevilor sînt 

roase. N-am putut cita decît cîte
va fragmente. Ideile cuprinse în 
ele sint de fapt niște mărturii ale 
vremurilor noastre noi. Ele de
monstrează uriașul salt făcut de 
școală in anii regimului democrat- 
popular. „Voi fi muncitor" — do
rința aceasta disprețuită în trecut 
de lumea așa zis cultă, este soco
tită azi, de către absolvenții unei 
școli medii, drept un vis frumos. 
„Mulțumim partidului pentru gri
ja ce ne-o poartă, îndrumindu-ne 
și ereîndu-ne aceste posibilități" 
scriu ei. Ne sint deschise toate 
caile pentru a deveni constructori 
destoinici, bine pregătiți, ai so
cietății socialiste".

Pe acest drum 
clasei a XI F de 
„Aurel Vlaicu".

In-
ma

nume*

vor păși elevii 
la Școala medie

M. FLORIAN

„Iubiți cartea... căci 
învăța cum să-l stimați 
pe voi înșivă, va da minții 
fiefului aripile minunatului 
ment al dragostei față de 
față de om“. Cuvintele marelui 
Gorki, frumos caligrafiate de 
mîna unei eleve pe prima pagină 
a caietului ei âe lecturi, trezesc 
curiozitatea de a-1 răsfoi, de a 
pătrunde astfel în esența preocu
părilor ei, preocupări de altfel co, 
mune majorității elevelor de la 
Școala medie nr. 2 „A. Tonta" 
din Ploești.

Pentru aceste eleve citirea lite
raturii, dorința de a cunoaște mi
nunatele ei bogății, a devenit o 
preocupare permanentă. Organiza
ția U.T.'M., condusă de organiza
ția de partid din școală, a găsit 
variate forme pentru a trezi la 
elevi setea de a citi, pentru a-i 
îndruma cum trebuie citită o car
te, cum trebuie desprins din ea 
esențialul și pentru a înțelege cu 
adevărat mesajul cărții citite.

Concursul „Iubiți cartea" a fost 
larg popularizat în școală și el se 
bucură de o bună participare din 
partea elevelor. Responsabilii cul
turali din fiecare clasă au difu
zat în rîndul elevelor bibliogra
fia obligatorie și facultativă a 
concursului. La gazetele de perete 
ale claselor apăreau periodic 
scurte informări asupra conținu
tului celor mai interesante cărți 
politice, literare, științifice. în 
adunările generale U.T.M. li s-a 
vorbit utemistelor despre rolul 
culturii în formarea tînărului con
structor al socialismului. In- 
tr-una din aceste adunări genera
le U.T.M. (pe școală) utemistele 
tuturor claselor au primit cu bu
curie inițiativa celor din clasa 
Xl-a ca fiecare elevă să-și forme
ze o bibliotecă personală. Inițiati
va a prins viață: recent elevele 
au cumpărat de la standul de 
cărți pe care organizația U.T.M.

l-a organizat în școală cărți poli
tice, literare, tehnico-științifice în 
valoare de 5.323 lej.

Serile literare sînt mult apre- 
oiate de eleve. Comitetul U.T.M. 
pe școală și birourile U.T.M. pe 
clase au ținut seama de aceasta 
și au organizat cîteva seri litera
re. Referatul prezentat la una din 
aceste seri literare de către eleva 
Luminița Moldoveanu din clasa a 
Xl-a C intitulat „Lirica lui Puș- 
kin" a trezit în rîndul elevelor 
dorința de a cunoaște mai pro
fund opera poetului. Serile lite
rare ținute la clasele a IX-a B 
și a IX-a D pe teme din operele 
scriitorilor clasici romîni și stră
ini, din operele scriitorilor noștri 
contemporani au avut ca rezultat 
sporirea numărului elevelor care-1 
citesc pe Shakespeare, Goethe, 
Tolstoi, Caragiale, precum și lu
crările scriitorilor noștri de as
tăzi : Mihail Sadoveanu, Geo Bog- 
za, Zaharia Stancu, Titus Po- 
povici. In școală majoritatea ele
velor au citit „Sarcinile Uniunii 
Tineretului" de Lenin și „Poemul 
pedagogic" de A. S. Makarenko 
și au discutat despre aceste lu
cruri, despre învățămintele pe 
care trebuie să le desprindă din 
ele.

De asemenea biroul U.T.M. 
al clasei a Xl-a D de la Școa
la medie „A. Toma" și cel al 
clasei a Xl-a A de la Școala me
die „Mihai Viteazul" au organi
zat un concurs „Drumeții veseli" 
cu tema: „Tradițiile de luptă ale 
Comsomolului oglindite în litera
tură".

Elevele Școlii medii „A. Toma" 
au îndrăgit cartea, sînt dornice 
de a cunoaște cît mai multe lu
cruri interesante, să-și dedice 
timpul unei activități care să con
tribuie la formarea lor multilate
rală.

Teorie
și practică

Și în felul acesta — la ma
șină — cunoștințele căpătate 
la școală prind viață, se 

materializează

D. FAGADARU

Scurt jurnal de
ANNEMARIE ALTMANN 

cl. IX Șc. medie cu limba 
de predare germană București

La Școala medie 
nr. 17 „Matei Basa- 
rab" va funcționa în 
timpul vacanței un 
club. Programul va
riat și atrăgător pro
mite elevilor o va
canță plăcută și in
structivă. ~ 
profesor 
Alexandru care în
drumă activitatea ar
tistică din școală — 
recrutează interpreți 
pentru piesa „In 
căutarea bucuriei" de 
Victor Rozov, pe care 
elevii o vor

Tovarășul 
Marinescu

pregăti

în vacanță. Comitetul
U. T -M. s-a îngrijit 
de pe acum să procu
re bilete pentru spec
tacole, 
clubului 
„Zboară cocorii
V. Rozov la Teatrul 
Nottara, „Marea a- 
ventură" a lui Tom 
Sawyer" de M. Twain 
la Teatrul Armatei și 
în premieră spectaco
lul circului. Elevilor 
mai mari li se rezer
vă posibilitatea de a 
participa la două 
concursuri „Cine știe

Membrii 
vor vedea 

i“ de

vacant a
cîștigă". Temele sînt 
atrăgătoare, intere
sante: „Figuri de co
muniști în literatura 
noastră de după 23 
August" și „Sportivi 
de frunte". Adăugind 
la toate acestea or
ganizarea de reuni
uni, programul clubu
lui de la „Matei Basa- 
rab" devine deosebit 
de interesant și in
structiv. Rămîne să 
urăm membrilor 
clubului, vacanță plă. 
cută I

M. G.

VLAD RUSU
Cl. X C Șc. medie nr. 2 Suceava

NICOLAE C1OBOTEA
Cl. XI A Șc. medie nr. 1 

„Ștefan cel Mare" Suceava

Elevi cercetători
Concursul 

cunoaștem 
natal", organizat în 
școli de către C.C. 
al U.T.M. și Minis
terul învățământului 
și Culturii se bucură 
de o intensă partici
pare din partea ele
vilor Școlii medii din 
Drăgășani.

Pentru ca elevii să 
cunoască mai pro
fund bogățiile și fru
musețile patriei, rea
lizările
muncii 
noastră, 
U.T.M. pe școală a 
luat inițiativa să con
stituie echipe de e- 
levi oare să cerceteze

„Să ne 
ținutul

oamenilor 
din patria 

comitetul

raionul și regiunea 
din punct de vedere 
istoric, filologic și 
geografic. Astfel a 
luat ființă o echipă 
de cercetări arheolo
gice îndrumată de 
profesorul de istorie, 
înainte de a porni la 
treabă, elevii au mers 
la muzeul arheologic 
din Drăgășani unde 
au aflat tainele cer
cetării arheologice

Echipa de cerce
tări folclorice și-a pro
pus ca în vacanța de 
iarnă să culeagă ma
terial folcloristic din 
toate colțurile regțfu- 
nii Pitești. Această 
echipă va întocmi un 
atlas lingvistic al ra-

școală s-a 
o echipă 

care are drept obiec
tiv cercetarea faunei 
și florei raionului.

F ormarea acestor 
echipe de elevi cer
cetători dovedește 
preocuparea acestora 
pentru a cunoaște cît 
mai bine, cit mai 
profund raionul și re
giunea lor. Cu sigu
ranță că setea lor de 
a cunoaște va avea 
drept rezultat și suc
cesul lor la concursul 
„Să ne cunoaștem 
ținutul natal" oare se 
va desfășura pe re
giune la sfîrșitul a- 
nului școlar.

ionului. In 
creat și

D. F.

ca utemiștilor și elevilor, de mui 
ca organizațiilor U.T.M. La ii 
ceput de trimestru vor fi necesa 
uunele măsuri eficace menite s 
îmbunătățească continuu munț 
organizațiilor U.T.M. Aceste p: 
bleme trebuie discutate in ședit 
țele de instruire. Profitind de p 
lejul vacanței, comitetele raion: 
și orășenești U.T.M. pot organL 
ședințele de instruire pe o duraț 
mai lungă, ast’el ca să dea pot 
bllitete cadrelor U.T.M. din șc: 
să facă un larg schimb de • 
periență. In primul rind, activ 
U.T.M. din școli trebuie să 
ajutat să cunoască temeinic p 
b.emele politice actuale interne 
internaționale, să cunoască sai 
nile ce le revin lor pentru a c< 
tribui la realizarea sarcinilor ; 
nerale ce stau în fața poporu 
nostru. în cadrul iinstruirii, cad 
le U.T.M. din școli vor trebui 
studieze temeinic expunerea 
varășului Gheorghe Gbeorgl 
Dej la Plenara C.C. al P.M.R. 
26—28 noiembrie și să discute 
supra posibilităților practice 
care le au de a-i antrena pe e! 
să participe la realizarea u 
sarcini ce reies din această ex 
nere. De asemenea sînt neces 
și lecții metodice și practice < 
pre organizarea muncii comitet: 
U.T.M. din școală și a birour 
U.T.M. pe clase.

Temeinic pregătite, aceste 
dințe de instruire vor ajuta 
drele U.T.M. din școli să in' 
să muncească mai bine, să f 
sească forme de activitate 
cele mai eficiente. Dar nu p< 
fi rezolvată problema pregă 
cadrelor U.T.M. organizînd nu 
ședințe de instruire, semin 
zile ale secretarului. Acesta 
numai unul din mijloace. Ed 
rea cadrelor, îndrumarea lor 
o muncă îndelungată, multi! 
rală, perseverentă. Ea poat 
realizată deplin in procesul 
vității practice, ajutînd cadre! 
învețe din propriile lor reali 
și lipsuri. Pentru aceasta este 
cesar ca birourile comitetelor 
tonale și orășenești U.T.M. 
trimită în organizațiile de I 
U.T.M. din școli pe cei mai 
activiști, care să învețe cai 
U.T.M. să acționeze potrivit 
rințelor școlii, potrivit sarci 
ce le revin, pentru a realiza 
rindui elevilor • activitate b 
tă, plină de conținut, educ 
politică.

activ larg de utemiști-elevi. Toți 
aceștia sînt utemiști buni, destoi
nici, au pornit la muncă cu hotă- 
rîre, cu entuziasm, n-aveau însă 
o experiență proprie prea bogată 
în domeniul muncii de organiza
ție, al muncii de conducere. Era 
firesc să fie așa; conducătorii 
utemiști ai organizațiilor de bază 
U.T.M. nu vin gata formați din 
altă parte. Ei se ridică din rindui 
masei de utemiști și trebuie aju
tați să ajungă la acea pregătire 
necesară cadrelor U.T.M. din școli. 
Școala experienței practice nu este 
încă suficientă, aceste cadre care 
pînă mai ieri erau simpli ute
miști, obișnuiți să primească de 
la alții sarcini de organizație tre
buie crescute, instruite cu răbdare, 
continuu.

Multe comitete raionale și oră
șenești U.T.M., s-au ocupat cu 
atenție de îndrumarea și instrui
rea cadrelor U.T.M. din școli, tri- 
mițînd în majoritatea 
țiilor de bază U.T.M. 
buni activiști. (Un 
exemplu îl constituie 
raional U.T.M.-l Mai 
rești care încă de la începutul a- 
nului școlar, a trimis în majorita
tea școlilor din raion activiști 
bine pregătiți, care au îndrumat 
activitatea comitetelor și birouri
lor U.T.M. în domeniul muncii 
politice). Aceștia, cu ajutorul or
ganizațiilor de partid, au reușit să 
îndrume activitatea noilor organe 
alese canalizînd eforturile lor 
spre întărirea continuă a muncii 
politice în școală. Din păcate, 
însă, în practica unor organe și 
organizații U.T.M. s-a încetățenit 
obiceiul de a instrui birourile or
ganizațiilor de bază U.T.M. din 
școli atunci cînd sînt alese, la 
început de an. Asemenea instruire 
este formală. In munca unei orga
nizații U.T.M. problemele nu ră- 
mîn aceleași de-a lungul unui an 
de activitate, anumite forme de 
muncă nu pot fi valabile și Ia în
ceputul și la sfîrșitul anului șco
lar.

Acum se încheie primul trime
stru al anului școlar, se pot trage 
anumite concluzii legate de mun-

organiza- 
pe cei mai 

asemenea 
comitetul 

din Bucu-

Foto: N. STELORIAN
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geografilor
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neglijează problema învățăturii
Am deschis catalogul clasei 
IX-a F de la Școala medie mix-a

tă „Mihai Viteazul". Mediile nu 
s-au încheiat încă, dar notele 
din rubrica trimestrului I gră
iesc, caracterizînd munca fiecă
rui elev. Notele bune, de 8, 9 și 
10 nu sînt rare, apar insă numai 
în rubricile cîtorva elevi, — 
mereu aceiași in tot timpul tri
mestrului. Mircea Petrovan, Lu
ca Stănilă, Ion Herțea, Gabriel 
Horpodincă — sînt cîțiva dintre 
aceștia. Elevi buni, care au pro
movat și anul trecut cu medii 
bune. Alături de ei figurează alte 
nume: Dan Corenberg, Nicolae 
Florescu, Aurel Mihăilescu, Ga
briel Mocanu, Ștefan Neacșu, 
Gheorghe Oprea, Radu Constan
tin și incă alții. In dreptul lor, 
note de 2, 3, 4. La această limi
tă s-au menținut tot timpul tri
mestrului. Doar ici colo mai a- 
pare în rubrica lor o notă de 
trecere. Mediile care se vor în
cheia le vor preciza nenumărate
le corijcnțe: la matematică sau 
fizică, la limba latină sau limba 
engleză etc.

Acestea sint, în general, cele 
doua extreme ale clasei: elevi 
buni ale căror note nu coboară 
sub nota 8 și elevi slabi care în 
mod repetat iau note mici. O 
siHgură concluzie se poate trage 
urmărind dinamica notelor obți
nute de elevii slabi : că n-au în
vățat întreg trimestrul. Perioa
da tezelor — perioadă in care 
elevii trebuiau aă arate în ee 
măsură și-au însușit cunoștințele

unui trimestru — i-a găsit pe a- 
ceștia complect nepregătiți. Re
zultatul : note slabe 
și la oral.

Am lăsat catalogul 
față-n față cu clasa, 
buni, cu cei slabi, 
U.T.M. al clasei. Ce 
unii despre 
exact, ce puțin se amestecă unii 
în viața celorlalți. Biroul U.T.M. 
al clasei a neglijat în mod con
damnabil problemele învățăturii. 
Notele proaste au apărut în

la teze ca

ți
cu 

cu 
puțin 

ceilalți ! Nu,

iată-ne 
elevii 

biroul 
știu 
mai

aceștia și mai mult, la pasivita
te. Nici măcar acum nu sînt în
grijorați: este primul trimestru, 
bătălia se va da la sfîrșitul anu
lui — spun ei. Și amină mereu 
începutul unei munci sîrguin- 
cioase, continue. Dar bătălia de 
la sfirșit de an, cînd în puține 
zile trebuie să lupți să rotun
jești la cîteva materii, o medie 
de trecere n-are sorți de iz- 
bîndă.

Membrii biroului U.T.M. al
clasei sînt elevi buni, invață, în

La Școala medie nr. I , 
kos Beloianis" din Timiși 
ființează un cerc de geogr 
cu o bogată și multilaterală 
tivitate. Membrii acestui 
pregătesc acum o serată geo 
fică pe tema „O călătorie < 
lungul Carpaților". Corul 
petă frumoasele noastre cin 
populare specifice satelor d 
poalele Carpaților ș le vor c 
atunci cînd, în călătoria 
imaginară, vor ajunge în si 
Olteniei, Munteniei sau ale • 
trînoi Moldove. Echipa de < 
suri, pitoresc costumată, re 
un joc din Argeș. Viața 
treout a țăranului romîn, ț. 
de suferințe, oglindită în ■ 
rele poeților noștri, ca și t 
de astăzi, luminoasă și plin 
bucurie a țăranului muiu 
va fi evocată de elevi in : 
tarile lor, întreg cercul de 
grafie lucrează febril...

Șirul realizărilor acestui 
e mult mai cuprinzător, 
doar cîteva : zeci de hărț 
confecționat cu migală și < 
ție mîinile harnice ale elei

După un rodnic an de 
vitate, 65 elevi membri ai 
cului de geografie, însoțiț 
profesori au întreprins în 
aceasta o excursie de stud 
documentare în țară. De as 
nea, în fiecare duminică, • 
de ciclism de pe lingă cerc 

se deplasează 
fie pentru
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catalog de la începutul a- 
nului școlar, dar au rămas acolo 
nebăgate în seamă de nimeni, 
s-au înmulțit. De la început de 
an întreaga clasă a observat că 
deținătorii acestor note proaste 
sînt elevii oare dau dovadă de 
indisciplină, de comoditate, ne- 
glijînd studiul individual. Unii 
dintre ei sînt utemiști ; niciunul 
n-a fost însă discutat în adunarea 
generală U.T.M., biroul U.T.M. 
al clasei nu l-a chemat pe nici
unul din ei să-l îutrebe de ce 
nu învață. Tăcerea care s-a aș
ternut în clasă în jurul elevilor 
care nu învață i-a îndemnat pe

clasă mai există și alți elevi bine 
pregătiți, sîrguincioși. împreuna 
cu ei biroul U.T.M. trebuie sa 
transforme întreg colectivul cla
sei într-un colectiv omogen, să 
facă să dispară notele proaste, 
munca de mintuială și lenevia. 
Toți elevii trebuie să se ridice 
la nivelul celor buni.

La sfîrșitul trimestrului, biroul 
U.T.M., împreună cu diriginta 
clasei, ar putea lua inițiativa or
ganizării unei adunari generale 
deschise la care să fie invitați și 
părinții. Fiecărui elev oare a dat 
dovadă de indisciplină,, de super
ficialitate și pasivitate, să i se

ceară să vorbească in fața adu
nării despre munca și comporta
rea lui. In fața părinților să li se 
ceară socoteală pentru lene, pen
tru indisciplina, pentru faptul ea 
au nesocotit eforturile ce se de
pun ca ei să aibe cele mai hune 
condiții de învățătură. Nu se 
poate să nu se simtă rușinați, să 
nu ajungă la o mai profundă în
țelegere a gravității faptelor, să 
nu simtă datoria de a se reabili
ta prin muncă în fața colectivu
lui, a părinților.

Biroul U.T.M. al clasei trebuie 
să-și treacă în prim-planuț acti
vității sale problema educării e- 
levilor în spiritul unei înalte 
conștiințe față de munca școlară, 
să-i ajute pe cei rămași în urmă 
să se pregătească temeinic, să or
ganizeze grupe de ajutor reci
proc între elevi, brigăzi de ute
miști care să-i viziteze acasă pe 
cej ce obișnuiesc să nu-și facă 
datoria, să vadă cum iși petrec 
timpul liber, să stea de vorbă cu 
părinții.

Trimestrul II al anului școlar 
trebuie să înceapă sub semnul li
nei munci perseverente, sub sem. 
uul unei atitudini combative față 
de acei care dau dovadă de in
disciplină, de superficialitate și 
de lene. Organizația U.T.M. tre- 
huie să lege organic întreaga sa 
muncă educativ-politică, de rea
lizarea sarcinii ca fiecare elev să 
se pregătească temeinic, să-și 
îndeplinească cu conștiinciozitate 
obligațiile școlare.

D. NIȚESCU
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Creșterea rîndurilor
U.T.M. cere îmbunătățirea 
muncii politice a organizațiilor 

de bază U.T.M.
Congresul al II-lea al U.T.M. a 

stabilit ca o sarcină importantă 
ridicarea nivelului muncii organi
zațiilor de bază U.T.M. în vede
rea creșterii influenței acestora a- 
supra tineretului neorganizat, pen
tru atragerea celor mai buni ti
neri în rindurile organizației noas
tre.

In această direcție, de un real 
ajutor ne-au fost documentele ple
narelor a IlI-a și a IV-a a C.C. 
al U.TJW. care ne-au oferit un 
minunat prilej de anali?ă a acti
vității depuse și un bogat program 
de acțiune pentru întărirea politi
că șî organizatorică a organizații
lor U.T.M.

In perioada care a trecut de la 
Congres, în multe din raioanele 
regiunii noastre s-au înregistrat 
6uccese pe linia consolidării orga
nizațiilor de bază și a creșterii in
fluenței acestora asupra tineretu
lui neorganizat. Un exemplu în a- 
ceastă direcție îl prezintă raionul 
Rîmnicu Vîlcea. Raionul cuprinde 
peste 200 organizații de bază 
U.TJW.; dintre acestea aproape 150 
primesc lunar noi membrii, cresc 
și se Întăresc continuu din punct 
de vedere politic și organizatoric. 
E interesant de redat cum s-a a- 
juns la această situație pentru că 
exista o vreme cînd puține orga
nizații de bază primeau cu regu
laritate noi tineri în U.TJW., cînd 
munca de creștere a rîndurilor or
ganizației era lăsată să meargă 
de ta sine.

Intr-o ședință a sa, biroul raio
nal U.TJW. Rîmnicu Vîlcea, ana- 
lizîndu-și activitatea în lumina 
documentelor Plenarei a IlI-a a 
C.C. al U.T.M., a ajuns la con
cluzia că munca de creștere a rîn
durilor organizației a avut un ca
racter îngust, pentru că de această 
treabă s-au ocupat sporadic doar 
instructorii comitetului raional și 
activul, fără ca această muncă po
litică să fie permanent condusa de 
biroul comitetului raional U.T.M. 
De asemenea, nu s-a văzut legă
tura dintre felul defectuos în care 
muncesc unele organizații de bază 
U.T.M. și ritmul lent în care aces
tea se ocupă de primirea în U.T.M. 
a tinerilor celor mai buni, slaba 
influență pe care o au asupra ti
nerilor neorganizați. Ajungînd la 
aceste concluzii, biroului comite
tului raional nu i-a mai fost 
greu să adopte cele mai potrivite 
măsurj pentru îmbunătățirea acti
vității organizațiilor de bază, pen
tru lărgirea preocupări] acestora 
în vederea pregătirii celor mai 
buni tineri pentru a deveni ute- 
miști. Prima măsură luată în 
această direcție a fost activizarea 
comitetelor comunale astfel ca a- 
cestea la rindul lor, să înceapă a 
se ocupa cu răspundere de Orga
nizațiile de bază. Biroul raional a 
instruit secretarii și membrii co
mitetelor comunale, i-a ajutat în 
activitatea practică de îndrumare 
a organizațiilor de bază. Treptat, 
organizațiile de bază și-au îmbo
gățit activitatea, au început să a- 
tragă la acțiunile lor și tineri ne- 
utemlști, i-au invitat la adunări, 
au organizat acțiuni comune. In 
multe organizații de bază s-au ți
nut adunări generale deschise în 
care s-au făcut expuneri despre ce 
a dat R.P.R. tineretului, despre 
scopul organizației revoluționare 
de tineret, despre Statutul U.T.M. 
Instructorii comitetului raional au 
încetat de a se mai substitui or
ganizațiilor de bază ; ei au început 
să le ajute în organizarea unor ac
tivități interesante, bogate în con
ținut. Așa, de pildă, instructorul 
raional Vasile Trușcă a ajutat în
deaproape comitetul comunal Bu- 
lita să se ocupe cu competență X3QOOQQOOOOOOOO QOOOOOOOOOOOOOOOaOOOOOOOOOaOOOOO0C»OOCX^OOOOOOOOOOOOOQOOOOOQaOO0OOOOOOOO<.,’

In josnic pcrvcrtltor 
de copile

Cu cîteva zile în urmă la 
-Miercurea-Ciuc, a fost judecat ca
zul lui Santha Antal, capelan al 
pisericii romano-catolice din comu- 
ina Sindominic, care a fost con
damnat la 12 ani închisoare-corec- 
țională pentru activitate de per
vertire morală a tineretului. 
Sala tribunalului a fost plină 
lină la refuz det numeroși ce- 
ățeni din comunele raionului, 
care au ascultat indignați faptele 
nîrșave reieșite din rechizitoriu, 

■ îrecum și declarațiile martori- 
. or și mărturisirile acuzatului, care 
;i-a recunoscut întrutotul vina.

Faptele sînt atît de grăitoare, a- 
ît de convingătoare, îneît simpla 

■ or prezentare — de natură să zgu- 
luie profund pe orice om cinstit 
- edifică pe deplin cititorul asu- 
ira chipului moral descompus al 
cuzatului.
Sub privirile încărcate de scîrbă 

le asistenței din sala tribunalului, 
h boxa acuzaților a intrat un bar
at de 30 de ani, de statură potri- 
ită, a cărui figură încerca să 
ară cît mai evlavioasă, cit mai 
bsentă de la chestiunile pămîn- 
îști. Faptele care au ieșit însă 
a iveală au fost de natură 
ă smulgă imediat această mască 
cucernică" de sub care a apărut, 
1 toată hidoșenia lui dezgustă- 
sare chipul unui ipocrit de ultimă 
peță, al unui individ capabil de 
jle mai odioase și detestabile 
noralități.
Santha Antal era capeilan în 

’emana Sindominic din raionul 
liercurea-Ciuc. După ce a deve- 
it capelan, cunoscutul episcop 

și răspundere de organizațiile 
de bază din comună. Acum, or
ganizațiile de bază din comu
nă primesc lunar 10—20 noi 
tineri în U. T. M. De asemenea, 
organizațiile din comunele Berislă- 
vești, Govora, Ocnele Mari, Căli- 
mănești, îmbunătățindu-și activita
tea, au reușit să exercite o puter
nică atracție asupra tinerilor ne
organizați. In problema primirii de 
noi utemiști, aceste organizații nu 
mai așteaptă — ca în trecut — 
venirea instructorului raional; fie
care membru al comitetului și bi
rourilor U.TJW. și un număr mare 
de utemiști, bine pregătiți politi
cește se ocupă de pregătirea poli
tică a celor mai buni tineri în ve
derea primirii lor în U.T.M.

In îmbunătățirea muncii politi
ce a organizațiilor de bază, de un 
mare ajutor au fost dezbaterile pe 
marginea documentelor partidului, 
cunoașterea și însușirea notărîritor 
organizației. îndeosebi, dezbaterile 
pe marginea documentelor Plena
rei din iunie a C.C. al P.M.R. au 
dus la îmbunătățirea activității or
ganizațiilor de bază, la creșterea 
combativității revoluționare a ute- 
miștilor.

Biroul comitetului raional a fo
losit și alte forme — festivalurile co
munale, Spartachiadele tineretului 
— pentru apropierea tineretului de 
organizația noastră etc. De aseme
nea s-au intensificat expunerile în 
organizațiile de bază pe marginea 
Statutului U.TJW., se fac mai mul
te informări politice care aduc la 
cunoștința tineretului evenimentele 
cele mai importante interne și ex
terne. Au fost folosite excursiile 
pe Valea Oltului și la fabricile din 
oraș, pentru a se demonstra tine
retului drumul uriaș parcurs de 
(ara noastră în anii regimului de
mocrat-popular.

Documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie au pus 
în fața organizațiilor U.T.M. sar
cini deosebit de importante în des
fășurarea unei largi acțiuni de 
muncă patriotică pentru efectuarea 
a numeraose lucrări de hidroame- 
liorațiuni, construirea de poduri 
și drumuri, școli, cămine cultu
rale etc. La toate aceste acțiuni 
organizațiile U.T.M. vor trebui și 
pe mai departe să antreneze un 
număr din ce în ce mai mare de 
tineri neorganizați.

In activitatea comitetului raio
nal U.T.M. Rîmnicu Vîlcea pentru 
pregătirea politică a tinerilor în 
vederea primirii lor în U.T.M., se 
mai manifestă încă o seamă de 
slăbiciuni.

Biroul comitetului raional nu 
și-a îndreptat atenția suficient 
— în problema 
membri — spre 
tier unde viața 

primirii de noi 
sectorul fores- 
de organizație

este slabă și ca urmare a acestui 
fapt, un număr mic de tineri mun
citori forestieri au devenit ute
miști. Biroul comitetului raional 
și-a propus să se ocupe mai mult 
de organizațiile de bază de la gu
rile de exploatare în vederea îm
bunătățirii activității acestora.

Biroul raional nu a îndrumat or
ganizațiile de bază să traseze sar
cini concrete tinerilor noi primiți 
în U.T.M., să-i ajute să le ducă 
la îndeplinire.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent sînt garanția că pe vii
tor Comitetul și biroul raional 
U.TJW. Rîmnicu Vîlcea vor acor
da toată atenția lărgirii continue 
a rîndurilor organizației noastre.

IOAN SAVA
secretar al Comitetului regional 

U.T.M. Pitești

reacționar Marton Aron, care-1 
proteguia de multă vreme și care-i 
era tutora, l-a adus în comuna sa 
de baștină să-și ducă activitatea 
de capelan, lată însă în ce a constat 
în realitate, după cum au declarat 
la proces numeroși martori și după 
cum însuși acuzatul a recunoscut, 
activitatea dusă de capelanul San
tha Antal.

Profitînd de credulitatea copiilor 
și a părinților lor, folosindu-se de 
sutana preoțească, acest individ 
descompus moralicește atrăgea în 
locuința sa din incinta parohiei 
fetițe minore pentru a le batjocori.

In sala tribunalului pășesc vic
timele lui Santha Antal,

In fața instanței depun rînd 
pe rînd mărturie elevele care au 
fost siluite sau pe care a încercat 
să le siluiască acest nemernic îm
brăcat în sutană.

Ele explică simplu, cu lacrimi 
în ochi și cu ura întipărită pe fe
țele lor tinere tragedia pe care au 
trăit-o.

M. B. o fetiță firavă, cu fața 
smeadă povestește cu glasul tre- 
murînd cum a fost atrasă și silui
tă de Santha Antal.

— Mergeam la parohie cam de 
două ori pe săptămînă. Ne spunea 
că el ne învață cinstea și buna cu
viință. De mai multe ori m-a che
mat să-mi arate cărți, să-mi cînte 
din vioară sau să copiez cîteva 
cîntece bisericești. Intr-o zi m-a 
chemat să-i aduc niște cărți și 
mi-a dat o iconiță frumos colora
tă. Dar n-am apucat să mă uit 
bine la ea că a pus mîna pe mine

In orice domeniu de activitate tineretul iși aduce din plin contri
buția la realizarea sarcinilor de plan.

in laboratorul fizico-mecanic al Institutului de cercetări pielărie 
cauciuc și sticlă din Capitală tinerii preparatori Aurelia Buculică și 
Emil Pascal determină cu ajutorul dilnamometrelor rezistența pieilor. 
Fotoreporterul nostru a surprins pe cei do] tineri în timpul lucrului. 

Foto: S. NICULESCU

Concurs de dramaturgie închinat aniversării a 15 ani 
de la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist

Pentru stimulare.a creației dra
matice în vederea realizării unor 
opere de o înaltă valoare ideolo
gica și artistică, corespunzătoare 
cerințelor culturale sporite ale oa
menilor muncii, Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii organizează 
„Concursul de dramaturgie închi
nat aniversării a 15 ani de la eli
berarea patriei noastre de sub 
jugul fascist**. în cadrul acestui 
concurs se include și concursul a- 
nual „Vasile Alecsandri**, organizat 
de Casa Centrală a creației popu
lare.

Informație
Consiliul de Miniștri a aprobat 

printr-o hotărîre organizarea șan
tierului pentru construirea dru
mului național Bicaz-Galu și ra
cordarea acestui drum cu celelal
te drumuri naționale. Această 
nouă arteră de circulație va în
locui actualul drum național care 
va fi acoperit de lacul de acumu
lare al hidrocentralei „V I. Le
nin" Bicaz.

Î Proiectoare de diafilme*
utile școlilor * 

♦ pentru exemplificare

Diascoape pentru 
diafilme produce

Cooperativa „Presajul**

Str. Sfinții Apostoli, 34 
Telefon 15.71.76

și m-a batjocorit. Am țipat, am 
încercat să scap dar el m-a bru
talizat.

Asistența ascultă cutremurată și 
revoltată.

întrebat de instanță dacă cele 
spuse de M. B., sînt adevărate, a- 
cuzatul recunoaște toate mîrșă- 
viile pe care le-a comis.

Pe B. V., a invitat-o la el în 
cameră, cu un pretext asemănă
tor. După ce au intrat înăuntru, 
Santha a încuiat ușa și s-a re
pezit ca o fiară asupra fetei lip
sită de apărare, violînd-o.

Zguduită de groaznica nenoro
cire care i se întîmp-lase, cu con
știința zbuciumată, scîrbită de 
viață, înspăimîntată de semnifi
cația oribilă a faptei — biata 
copilă a izbucnit în hohote de 
plîns. Printre hohote ea a arătat 
josnicia faptelor, că i-a murdărit 
viața, că i-a încețoșat viitorul, că 
i-a călcat în picioare tinerețea.

Cinic, lipsit de orice urmă de 
omenie, duhovnicul i-a replicat 
însă indiferent: „Ceea ce spui e 
un fleac, nu mă interesează".

„Propovăduitorul virtuțiilor șt 
al bunei cuvinte", bestia cu chip 
de om smerit, făcea totul să-și a- 
propie cît mai multe fetițe, să le 
atragă în casa lui pentru a le 
batjocori. Cînd unele dintre fetițe 
revoltate de purtarea lui, nu se 
mai duceau la catehizare, acest 
ipocrit, trimitea bilețele părinților 
în care prin cuvinte mieroase se 
arăta foarte îngrijorat de soarta 
copiilor și îi îndemna pe părinți 
să-i trimită la parohie.

Scriitori profesioniști și debu- 
tanți pot participa cu lucrări des
tinate teatrelor dramatice, teatre
lor de păpuși și tuturor forma
țiunilor de teatru de amatori sau 
profesionist. La concurs se vor 
prezenta lucrări inspirate din ac
tualitate, oglindind momente și 
probleme esențiale ale luptei po
porului pentru eliberarea patriei 
noastre și pentru construirea so
cialismului. Pentru teatrele de pă
puși se recomandă îndeosebi teme 
legate de educarea copiilor și ti
neretului de vîrstă preșcolară și 
școlară, de formarea conștiinței 
lor de viitori cetățeni ai patriei 
socialiste.

Vor fi admise la concurs nu
mai lucrări inedite, scrise în lim
ba romînă sau într-una din limbi
le naționalităților conlocuitoare. 
Pentru teatrele dramatice pot fi 
prezentate piese în trei acte de
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„Dicționar politic46

8i

Pag. 756 broșat 20 lei

, „Dicționar politic", reprezintă 
? traducerea lucrării cu acelaș 
î titlu apărută în Editura de stat 
J pentru literatură politică din 
î Moscova în anul 1958.

Cititorul găsește în acest vo- 
’ lum explicații scurte, dar cu- 
j prinzatoare a principalelor no- 
i puni, atît de politică internă 
j cît și externă; atît cele privind 
i lumea socialismului cît și ace- 
* lea privind lumea capitalistic- 
; lui. Cartea constituie un sprijin 
! prețios pentru înțelegerea pro- 

blemelar care se ridică zi de zi 
j atît în ce privește construcția 
1 socialismului și a comunismu- 

lui în țările care s-au rupt din 
! lanțul imperialismului, cît și 
! în privința luptei! maselor din 
j țările capitaliste pentru liber- 
! tate și o viață mai bună, pen- 
1 tru răsturnarea orînduirii capi- 
j taliste, a luptei popoarelor din 
! colonii și țări dependente pen-

— „Preotul Santha Antal —: 
spunea fetița I. B. — m-a invi
tat la locuința sa din curtea 
parohiei pentru a-mi da o 
carte bisericească pe care s-o 
citesc. Imediat ce am intrat înăun
tru însă, el m-a îmbrățișat bru
tal. Mi-am dat seama că nu pentru 
asta mă chemase, că pe el îl stă- 
pîneau gînduri murdare. Scîrbită, 
m-am împotrivit, l-am îmbrîncit".

Pe atunci eleva I. B. avea doar 
12 ani... Cîtă murdărie, cîtă jos
nicie i-a trebuit acestui om pentru 
ca să se gîndească să necinsteas
că acest copil 1

— „Și eu eram tot de 12 ani 
cînd m-am dus prima oară în casă 
la el, declară eleva G. C. Mă che
mase să transcriu niște cîntece bi
sericești. După ce am intrat în 
camară, preotul a închis ușa, apoi 
s-a repezit la mine și a încercat 
să mă trîntească pe pat cu forța. 
De atunci nu m-am mai dus pe la 
parohie, n-am mai vrut să știu de 
lecțiile lui. Santha trimitea scri
sori părinților, mă oprea ori de 
cîte ori mă întîlnea și încerca să 
mă ademenească din nou. Cum 
puteam însă să mă mai duc în 
casa acestui om josnic care a în
cercat să mă batjocorească î“

— „Cu mine s-a întîmplat la fel, 
a spus indignată eleva E. L. Și a- 
poi mai multe colege mi-au spus 
că preotul a încercat să le batjo
corească. Pentru a ne ademeni să 
venim la parohie, ne mințea că 
ne cheamă ca să ne țină predici, 
să ne învețe cum să ne purtăm în 
viață, să ne învețe ae-i cinstea și 
buna cuviință. Așa le-a spus și 

colegelor mele B. M., P. I., B. K-,

L. I., S. I., K- T., și altora, pa care 
la fel a încercat să le batjoco
rească".

Iată cum a fost înșelată buna- 
credință a părinților care și-au 
trimiș copii la orele de catehism, 
care au dat pe mîna acestui om, 
lipsit de scrupule, educația co
piilor.

în fața faptelor zdrobitoare, a 
privirilor pline de indignare și 
scîrbă ale asistenței, ale mame
lor fetelor batjocorite, acuzatul 
n-a mai putut să-și ascundă fața 
sa odioasă, a renunțat la poza 
evlavioasă și cucernică și a recu
noscut cu un calm cinic toate 
monstruozitățile pe care le-a co
mis.

— „Recunosc tot ce s-a spus 
despre mine. Le chemam pe ace
ste fete în camera mea sub dife
rite pretexte, cu scopul de a pro
fita de ele, pentru că știam că 
au încredere în mine, duhovnicul 
lor. Deși ele se zbăteau și țipau, 
eu eram mai puternic și nu pu
teau să-mi scape".

Santha și-a dezvăluit singur 
metodele perfide pe care le folo
sea pentru a atrage aceste fetițe 
neștiutoare în casa lui. Sub pre
textul că vrea să le dea iconițe și 
cărți religjoase, să le cînte din 
vioară, să le pregătească sufle
tește pentru catehism, el atrăgea 
calculat și cu premeditare fieca
re victimă pentru a-și satisface 
poftele bestiale. Individul acesta 
perfid, amintește de Tartuffe, 
eroul comediei lui Moliere, care 
tot sub masca duhovnicească iși 
ascundea cu fățărnicie sufletul, 
murdar, imoral. Santha poza și el 
în „purificator" și „propovăduitor 
al virtuților", mască pe care și-o 
punea pentru a putea perverti și 
împinge în mocirla imoralității 
copile la o vîrstă atît de fragedă

Tinerii prezenți în sala tribuna
lului au privit cu scîrbă chipul a- 
cestui individ odios, cu apucături

Toate forțele tinerilor 
muncitori din turnătorii 
împotriva rebuturilor!

(Urmare din pag. l-a)

măși cilindri se va reduce rebutul 
pe întreaga producție de fontă cu 
3 procente, economisilndu-se anual 
metal lichid, manoperă și alte ma
teriale în valoare de 880.000 lei. 
Amenajarea unui nou atelier de 
miezuri .organizat in flux tehno
logic și dotat cu utilajul corespun
zător va reduce rebutul la piesele 
turnate din fontă cu un procent, 
economisindu-se anual 300.000 lei.

Mergînd pe linia reducerii la 
maximum a rebuturilor, tinerii și 
vîrstnicii vor realiza în anul vi- 
'itor turnarea tuturor pistoanelor 
K. D. în cochile cu miez metalic, 
reducînd rebutul la acest produs 
cu 3 procente, economisind a- 
nual 500.000 lei. Aceste economii 
modeste pe care colectivul de tur
nători de la IJW.S. Roman preco
nizează să le realizeze în anul 
viitor cu forțe proprii, prin mai 
buna organizare a procesului de 
producție, ridicarea calificării pro
fesionale, aplicarea metodelor îna
intate, echivalează cu 
cost a 3000 chiulase 
33.000 cămăși cilindri 
pistoane.

Ministerul Industriei 
te sprijini mai mult lupta tineri
lor privind reducerea rebuturilor, 
dotînd uzina cu utilaj necesar me
canizării.

Dotarea uzinei cu un scip pen
tru încărcarea mecanizată a cubi-

de
sau

prețul
K.D.
sau 33.000

Grele poa-

diverse genuri î drame, tragedii, 
comedii satirice, comedii lirice, 
farse, vodeviluri etc., iar pentru 
teatrele de păpuși se admit piese 
într-un act, în două sau în trei 
acte. La acest concurs se vor pre
zenta și acele piese într-un act 
sau în două acte care în mod obiș
nuit se prezintă la concursul anual 
„Vasile Alecsandri**.

Lucrările dramatice prezentate 
pentru concurs vor fi selecțiouate 
de către un juriu. Celor mai bune 
lucrări li se vor acorda premii și 
mențiuni.

Termenul de predare a lucrări
lor pentru concurs este 1 aprilie 
1959. Lucrările vor fi trimise pe 
adresa : Ministerul Învățămîntului 
și Culturii, Direcția teatrelor, 
București, raionul Gh. Gheorghiu- 
Dej, str. Spiru Haret nr. 12, cu 
mențiunea „Pentru concursul de 
dramaturgie**.

legat 29 lei

tru scuturarea jugului colonial 
și a luptei popoarelor din țările 
recent eliberate de jugul calo, 
nial pentru consolidarea indev 
pendenței lor politice și eco
nomice. Nenumărate probleime 
de politică internațională, pri
vind demascarea imperialismu
lui și lupta popoarelor pentru 
apărarea păcii, pentru zădărni
cirea uneltirilor ațâțătorilor la 
război sînt de asemenea expli
cate în „Dicționar politic**.

Cartea cuprinde prezentări 
scurte dar pline de conținut a 
problemelor mișcării muncito
rești internaționale, date despre 
partidele comuniste și muncito
rești din lumea întreagă, despre 
organizațiile și uniunile inter
naționale democratice și despre 
blocurile militare agresive și 
alte organizații imperialiste, 
precum și date geografice, eco
nomice și politice despre toate 
țările din lume. 

a
8
8
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lourilor cu 
de 15 m.c. 
derea formării mecanice și pentru 
mărirea capacității de sablaj, cu 
un colergang pentru prepararea a- 
mestecului de formare, cu un cup
tor electric de 300—400 kg. pen
tru menținerea aliajelor de alumi
niu la temperatură constantă, 
poate avea ca efect reducerea re
butului la turnătoria de fontă și 
la cea de neferoase cu încă 2 pro
cente peste angajamentele luate.

Acțiunea tinerilor metalurgiști 
de ba I.M.S. Roman de a reduce 
la maximum rebuturille este cu atît 
mai importantă cu cit ea se referă 
la punerea în valoare a rezervelor 
interne, sprijinind astfel reducerea 
prețului de cost al produselor.

Comitetul U.T.M. îndrumat 
comitetul de partid și-a propus 
planul de muncă ca principal 
bilectiv întărirea muncii de educare 
a tinerilor în spiritul atitudinii noi 
față de muncă și de bunuri ob
ștești. El a reorganizat postul ute- 
mist de control pentru ca acesta 
să sprijine efectiv realizarea an
gajamentelor luate, să critice nepă
sarea, risipa, indisciplina. Din 
postul utemist de control, respon
sabil Gheorghe Joimir — maistru 
de schimb — fac parte fruntași 

un compresor de aer în producție, maiștri, ingineri, res- 
pe minut pentru extin-

de 
in 
o-

profund străine moralei noi, sănă
toase a tineretului de azi al patriei 
noastre. Tînăra învățătoare Ursu 
Ghizela și-a exprimat în cuvinte 
pline de mînie oprobiul și scîrbă 
sa față de monstrul care se re
trăsese într-un colț al boxei, în
colțit de privirile pline de ură ale 
asistenței. „Indivizi de teapa lui 
Santha — a declarat ea — care 
încearcă să murdărească și să în
tineze morala nouă, sănătoasă a 
tineretului nostru vor sfîrși stri
viți de statul nostru, de justiția 
noastră populară care ne apără".

De altfel, acest individ descom
pus moralicește, putred, s-a ma
nifestat adesea și ca dușman al 
vieții noi a poporului nostru mun
citor, al regimului democrat- 
popular,

In timpul procesului dezbateri
le au scos la iveală cu prisosință 
fața lui de dușman înrăit al po
porului. El întreținea legături cu 
elemente dușmănoase, fugite din 
țară, de la care primea cărți pli
ne de venin împotriva păcii și 
socialismului pe care apoi le răs- 
pîndea.

In țara noastră, libertatea culte
lor este garantată prin Constitu
ție, iar statul nostru democrat- 
popular asigură credincioșilor li
bertatea deplină de a-și exercita 
cultul. Poporul nostru muncitor 
care luptă pentru un viitor mai fe
ricit, pentru socialism, nu poate 
însă tolera ca sub o falsă mască 
religioasă, un individ decăzut mo
ralicește pînă la mocirlă, c.a 
preotul Santha Antal, să-și facă 
de cap, să necinstească, să calce 
în picioare morala noastră nouă, 
să batjocorească tineretul, ca la 
adăpostul rasei preoțești și sub 
pretextul orelor de cat> bizare 
să-și satisfacă poftele sale bestia
le întinînd cinstea unor copile, să 
împingă tineretul nostru spre 
imoralitate și pervertire.

Iată de ce cel prezenți în sală, 

ponsabili de brigăzi (în total 14). 
Fiecărui membru al postului i s-au 
repartizat sarcini precise de care 
răspunde.

Antrenat în întrecerea pentru 
reducerea rebuturilor și pentru re- 
alilzarea pieselor de calitate supe
rioară, tineretul de la I.M.S. Ro
man va da patriei însemnate eco
nomii pentru dezvoltarea econo
mici naționale, va contribui și pe 
această cale la ridicarea nivelujuii 
de trai al poporului nostru mun
citor.

Comisia economică financiară principiilor care au staț la baza 
Marii Adunări Naționale s-a în- 

decembrie a c. 
l proiectul de 

buget al Republicii Populare Ro- 
mîne pe anul 1959.

In ziua de 24 decembrie a.c. 
comisia și-a continuat lucrările. 
Tov. Aurel Vijoli, ministrul Fi
nanțelor, a făcut în fața comisiei 
o expunere asupra execuției bu
getului pe anul 1958 și asupra

a
trunit la 23 
pentru a examina 

aameni ai muncii din raion, din 
întreaga regiune au primit cu 
deosebită satisfacție sentința dată 
de justiția noastră populară.

Mamele care au vorbit la pro
ces și-au arătat Indignarea cea 
mai profundă, scîrbă fără mar
gini față de un asemenea individ 
bestial, care le urmărea copilele, 
pentru a le batjocori, pe care ele, 
ca mame, se străduiau să le 
crească în spiritul cinstei și al 
curățeniei morale.

— „Multă vreme n-am vrut s-o 
cred pe fata mea că preotul San
tha Antal le cheamă la parohie ca 
să le batjocorească — a spus la 
proces tovarășa G. A. Dar faptele 
m-au convins pe deplin. Ca 
mamă, ca femeie, urăsc din tot 
sufletul pe acest individ și 
cer tribunalului să-i dea cea mai 
aspră pedeapsă".

Mama elevei P. I. a arătat că 
nu poate rămîne indiferentă față 
de faptul că strădania ei de ani 
de zile de a crește o fată demnă, 
cinstită, cu trăsături morale dem
ne de chipul tînărului care crește 
azi în republica noastră să fie 
călcate în picioare de un individ 
decăzut, descompus moralicește 
ca preotul Santha".

Atît în timpul desfășurării pro
cesului, cît și în pauză, oameni ai 
muncii, cetățeni de diferite profe
sii și convingeri religioase care 
erau prezenți în sala tribunalului 
și-au manifestai nima și indig
narea față de acest individ dezgu
stător.

— „M-au scîrbit profund faptele 
josnice ale acestui preot descom 
pus moralicește, a spus profeso
rul Bereczk Laioș, directorul 
Școlii medii d;n Miercurea-Ciuc 
Folosind cu perfidie haina de 
preot, el batjocoreia fără nici o 
conștiință omenească fetițe de 
12—14 ani. Poporul nostru, sta
tul nostru nu pot tolera aseme
nea josnicie".

Telegramă
CATRE

CEL DE-AL XV-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN LUXEMBURG
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidu

lui Muncitoresc Romîn vă trimite 
un salut frățesc și vă urează suc
ces în întărirea continuă a parti
dului și a legăturilor sale cu 
masele, în lupta pentru realizarea 
unității de acțiune a clasei mun
citoare, pentru apărarea interese
lor vitale ale oamenilor muncii, 
pentru pace si progres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN

întocmirii bugetului de stat pe 
anul 1959. Apoi comisia economi
că financiară a Marii Adunări 
Naționale a examinat capitolele 
de venituri și cheltuieli ale bu
getului.

Deputatul 
semnat raportor al comisiei eco
nomice financiare la sesiunea 
Marii Adunări Naționale.

Lucrările comisiei continuă.

C. Scarlet a fost de-

Mikloș Antal, colectivist din 
G.A.C. „Steaua Roșie", satul Vra
bia, a arătat că „oamenii nu pot 
tolera ca acoperit de haina preo
țească un individ ca Santha să 
calce în picioare morala nouă a 
tineretului nostru".

— „Noi ne străduim zi de zi să 
creștem tineretul din satul nostru 
în spiritul unei morale sănătoase 
— a declarat țăranca muncitoare 
Kordo Ana din Sindominic — iar 
Santha călca cu nerușinare în pi
cioare munca noastră. Nici o cru
țare față de un asemenea individ 
murdar sufletește, care a atentat 
la morala nouă a tineretului 
nostru".

Tineretul patriei noastre, educat 
de către partid și de organizația 
sa revoluționară U.T.M. In spiri
tul înaltelor principii morale ale 
clasei muncitoare, în spiritul tră
săturilor morale ale omului comu
nist privește cu. scîrbă și dispreț 
la un asemenea individ ca preo
tul Santha. Asemenea indivizi 
care atentează la morala noastră, 
indiferent sub ce haină S-ar ascun
de, sînt demascați și zdrobiți fără 
cruțare. Sarcina școlii noastre, a 
organizației U.T.M. din școală 
este aceea de a create tineri 
luminați, care să nu cadă pra
dă neștiinței, să nu permită 
să le fie terfelită demnitatea 
de asemenea bestii cu chip de om 
și cu sufană de capelan ca Santha 
Antal. Societatea noastră nouă, 
care veghează cu grijă părinteas
că ca tineretul patriei să crească 
în spiritul moralei socialiste, nu 
poate tolera în sinul său aseme
nea indivizi abjecți ca Santha 
Anthal care urmăresc pervertirea 
tinerilor, împingerea lor spre 
mlaștina imoralității. Ei sînt 
smulși și înlăturați din calea vie
ții noastre noi și luminoase, sînt 
puși la stâlpul infamiei și dispre- 
țuiți de întregul popor.

AL. PINTEA



DESPRE FESTIVAL

Sesiunea Sovietului Suprem
al 17. R. S. S

A fost adoptată legea cu privire la întărirea legăturii 
școlii cu viața și dezvoltarea continuă a sistemului 

învățămîntului public în U.R.S.S.
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : Discuțiile care 
au avut loc în dimineața zilei de 
24 decembrie la sesiunea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. în proble
ma întăririi legăturii școlii cu via
ța și a dezvoltării continue a sis
temului învățămîntului public în 
Uniunea Sovietică au avut un ca
racter larg. Din cuvîntările rostite, 
ia reieșit că tezele C.C. al P.C.U.S. 
și ale Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la reorganiza
rea școlii se bucură de aprobare 
unanimă.

Mihail Greciuha (Ucraina), de
putat în Sovietul Uniunii, a sub
liniat în cuvîntarea sa că în Uniu
nea Sovietică există de acum o 
excelentă experiență în domeniul 
legării învățămîntului de munca în 
producție. Astfel, la marea uzină 
metalurgică din Dnepropetrovsk 
din 593 de ingineri metalurgiști, 
518 și-au terminat studiile prin 
sistemul învățămîntului seral și. 
prin corespondență.

Deputății au subliniat că înfăp
tuirea principiului educației în 
muncă nu înseamnă neglijarea stu
diilor umaniste și că există multe 
căi pentru satisfacerea variatelor 
interese intelectuale ale tineretului. 
Deputatul Leonid Soloviev, vice
președinte al Uniunii Centrale a 
Sindicatelor din U.R.S.S., a vorbit 
despre una din aceste căi. El a 
spus că în multe întreprinderi in
dustriale din U.R.S.S. sînt orga
nizate pentru tinerii muncitori 
școli superioare de cultură unde ei 
studiază literatură, pictură și mu
zică.

In ședințele de dimineață ale 
Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților au luat cuvîntul 
în total 22 de deputați.

In ședința din dimineața zilei 
de 24 decembrie a celor două Ca
mere ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au fost prezentate inter
pelări adresate de deputați guver
nului sovietic.

Un grup de deputați al Sovie
tului Suprem au soticitat guvernul 
să informeze Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. asupra desfășurării trata
tivelor în problema încetării expe
riențelor cu bombele atomice și cu 
hidrogen și asupra principalelor 
obstacole care stau în calea reali
zării unui acord în această pro
blemă.

A doua interpelare se referă la 
problema Berlinului. Deputății au 
solicitat guvernul să informeze 
Sovietul Suprem asupra atitudinii 
guvernelor puterilor occidentale 
față de propunerile guvernului so
vietic de a se transforma Berlinul 
occidental într-un oraș liber, de
militarizat și asupra situației care 
s-a creat în prezent în p/oblema 
Berlinului.

Cele două interpelări au fost re
mise guvernului sovietic.

La ședința de dimineață a So
vietului Uniunii a participat dele
gația Asociației de prietenie polo- 
no-sovietică în frunte cu Czes
law Wycech, mareșal al Seimului, 
președintele conducerii centrale a 
acestei asociații.

Discuțiile la rapoarte continuă.
★

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: La sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. s-a 
încheiat discutarea celui de-al 
doilea punct de pe ordinea de 
zi. A fost adoptată LEGEA CU 
PRIVIRE LA ÎNTĂRIREA LE
GĂTURII ȘCOLII CU VIAȚA ȘI 
DEZVOLTAREA CONTINUA A 
SISTEMULUI INVAȚĂMINTU- 
LUI PUBLIC IN U.R.S.S.

Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
se spune în lege, hotărăște:

să aprobe tezele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și ale Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. cu 
privire la întărirea legăturii șco
lii cu viața și dezvoltarea conti
nuă a sistemului invățămintului 
public în țară, care au fost spri
jinite în unanimitate în cursul 
dezbaterii lor de către întregul 
popor.

In lege se arată că toți tinerii 
de la vîrsta de 15-16 ani trebuie, 
în măsura puterilor lor, să se în
cadreze în munca socială utili, 
iar studiile lor ulterioare trebuie 
să fie legate de munca in pro
ducție în cadrul economiei națio
nale.

Legea cuprinde capitole referi
toare la reorganizarea școlii me
dii, a învățămîntului profesional- 
tehnic, a învățămîntului mediu 
special și a școlii superioare.

In lege se arată printre altele 
că trecerea școlilor de 7 ani la 
învățămîntul obligatoriu de 8 ani, 
precum și organizarea diferitelor 
tipuri de școli medii complecte

trebuie să înceapă din anul șco
lar 1959-1960 și să fie terminată 
în decurs de 3-5 ani. Reorganiza
rea învățămîntului special supe
rior și mediu se va face in 
cursul aceleiași perioade de timp, 
ținîndu-se seama de particulari
tățile naționale și locale în așa 
fel incit numărul de specialiști 
care vor lucra în economia na
țională, știință și cultură să spo
rească în fiecare an în conformi
tate cu cerințele crescînde.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
consideră, se spune în lege, că le
gătura strînsă a școlii cu viața 
va crea condițiile necesare pen
tru o educație mai bună a tinerei 
generații care va trăi și va munci 
în comunism.

Opinia publică internațională 
împotriva arestării

PARIS 24 (Agerpres). — In fie
care zi se înmulțesc protestele o- 
piniei publice franceze împotriva 
prigonirii de către reacțiunea 
greacă a eminentului fiu al po
porului grec, Manolis Glezos, erou 
al luptei împotriva ocupanților 
fasciști.

După cum anunță ziarul „L’Hu- 
manite", Asociația ajutorului popu
lar francez (organizație progre
sistă din care fac parte, printre 
alții, numeroși activiști pe tărîm 
obștesc) s-a adresat zilele trecute 
Ambasadei Greciei din Paris cu 
rugămintea de a aduce la cunoș
tința guvernului din Atena că A- 
sociația cere eliberarea neîntîrzia- 
tă a eroului național al Greciei, 
Manolis Glezos.

★

BERLIN 24 (Agerpres). — Co
mitetul luptătorilor din mișcarea 
antifascistă de rezistență din R. D. 
Germană a adresat primului mi
nistru al Greciei o telegramă în 
care protestează împotriva arestă
rii patriotului grec Manolis Gle
zos. „In numele tuturor antifasciș
tilor și democraților din R. D. 
Germană, se spune în telegramă,

i protestează 
lui Manolis Glezos

cerem imediata punere în libertate 
a eroului mișcării europene de re
zistență. II asigurăm de solidari
tatea noastră frățească".

★

TIRANA 24 (Agerpres). — 
Presa albaneză publică tele
gramele adresate primului mi
nistru al Greciei, Karam.n- 
lis, de către Asociația juriștilor și 
Comitetul veteranilor luptei po
porului .albanez pentru libertate și 
independență în care se ccnjcrn- 
nă persecutarea brutală de către 
autoritățile grecești a lui 'Mano
lis Glezos, a cărui singură „vină" 
este că el dorește cu înflăcărare 
să-și vadă țara_ independentă și 
democratică, 
cere imediata 
a lui Manolis

Poporul 
punere în 
Glezos.

★
ROMA 24 (Agerpres). 

ciația juriștilor democrați 
lia a adresat ministrului 
al Greciei o telegramă 
protestează împotriva 
ilegale a cunoscutului patriot grec 
Manolis Glezos. Membrii asocia
ției cer imediata .punere în liber
tate a lui Glezos.

albanez 
libertate

— Aso- 
din Ita- 
Justiției 
în care 

arestării

O

DRESURA DE PESTE OCEAN IN N.A.T.O.
Caricatură de Kukrîniksî

La sesiunea blocului nord-atlan tic S.U.A. a căutat să impună par
tenerilor din Europa occidentală crearea de baze americane cu arme

Sînt scribi în Occident care, 
atunci cînd pun mina pe toc și 
înmoaie penița în călimara cu ve
nin, pierd simțul proporțiilor de
venind ridicoli. Unul dintre a- 
ceștia e ți Graham Turner care 
s-a apucat să scrie în urmă cu 
puțin timp în publicația britanică 
„The Scotsman“ articolul : „Pla
nuri comuniste pentru Festivalul 
Mondial al Tineretului de la 
Viena".

Articolul începe cu o afirma
ție steriotipă, ce caracterizează 
activitatea publicistică a orică
rui calomniator din Apus :

„Comuniștii pregătesc o nouă 
mare lovitură in cadrul luptei 
pentru cucerirea lumii".

Ați putea crede că este vorba 
de balivernele vreunui belicos 
general american, care ineCaică 
să-i sperie pe congresmenii bol
navi de inimă cu gogorițe fante
ziste despre pretinse „primejdii 
comuniste". Dar nici măcar de 
atâta imaginație nu dă dovadă 
articolul din „The Scotsman". 
El reia pur și simplu perorații 
mincinoase pe care le-am mai 
auzit de atâtea ori in preajma 
festivalurilor mondiale ale tine
retului. „Lovitura" de care vor
bește autorul articolului din 
„The Scotsman" se referă la cel 
de-al Vll-lea Festival Mondial, 
la organizarea căruia participă 
masele largi ale tineretului de pe 
întregul glob, organizațiile lui 
de cele mai diverse orientări po
litice și credințe religioase. A- 
ceste lucruri sînt binecunoscute. 
Adeziunile ce au sosit pînă acum 
din partea organizațiilor și per
sonalităților de convingerile cele 
mai diferite dovedesc in mod in
contestabil caracterul universal 
al Festivalului. Al Vll-lea Festi
val este sprijinit de peste 400 
de organizații naționale și inter
naționale de tineret, studențești, 
politice, culturale și sportive. A- 
cest lucru ca și componența lar
gă a Comitetului Internațional de 
Pregătire a Festivalului arată că 
la organizarea și pregătirea Fes
tivalului participă sute de orga
nizații de tineret de cele mai di
ferite orientări, dornice de a 
găsi calea înțelegerii în proble
mele de importanță vitală pri
vind asigurarea păcii. Acest lu
cru nu vrea să-l înțeleagă dom
nul Turner ; pentru el toate a- 
ceste organizații din toate conti
nentele lumii, reprezentând zeci 
și zeci de milioane de tineri,

sînt „comuniste66 și „se pregă-i 
lese să cucerească lumea66. 

Pentru domnul Turner aspec- 
tul problemei nu e chiar așa de 
simplu, căci, vedeți dvs., pentru 
prima oară Festivalul va avea loc 
într-o țară capitalistă. Cum de 
a acceptat guvernul austriac ca 
să se desfășoare Festivalul la 
Viena ? — se întreabă indignat 
dl. Turner. ,,Neutralitatea — cu
getă el — ar furniza cu greu o 
explicație satisfăcătoare a fap
tului că 
împotriva 
gii țări66, 
de regulile 
ml articolului are tupeul să și 
insulte poporul austriac, guver
nul său, căci dl. Turner ar tre
bui să știe, ceea ce știe toată 
lumea și anume că „hotărîrea gu
vernului austriac corespunde — 
cum a arătat cancelarul Raab — 
dorinței majorității populației66.

Autorul articolului din „The 
Scotsman66 arată apoi că „am
ploarea obiectivelor propuse de 
organizatorii Festivalului sțnt de 
natură să uimească Occidentul 
și să-l oblige să ia aminte66 ; el 
sugerează totodată conducătorilor 
din Apus să pună în mișcare tot 
arsenalul lor propagandistic pen
tru a stăvili interesul tineretului 
din țările 
obiectivele Festivalului.

Amploarea obiectivelor? Ele 
sînt știute, d-le Turner. Festiva
lul de la Viena se va desfășura 
sub stindardul păcii și prieteniei. 
Ideile păcii și prieteniei, care 
după cum se vede treaba vă în
spăimântă, au stat întotdeauna 
la baza festivalurilor, au unit de 
fiecare dată pe tineri, indiferent 
de culoarea pielei, de neam, de 
crez politic. Pentru stăvilirea 
ideilor păcii și prieteniei care au 
cuprins masele largi de tineri de 
pretutindeni, conducătorii țări
lor occidentale au luat a- 
minte și în trecut, așa cum pre
conizați ; ei nu numai că au cău
tat în fel și chip să descurajeze 
tineretul de a participa la fes
tivalurile mondiale, dar au recurs 
și la mijloace brutale de constrîn- 
gere a tinerilor care îmbrățișau 
ideile acestor manifestări gran
dioase de pace și prietenie.

De fiecare dată ați cules însă 
furtună, pentru că ați semănat 
vînt.

Grijuliu, dl. Turner cugetă : 
„Viena este aproape de Bonn, 
dar este și mai aproape de Edin
burg și de Londra decît ne în-

s-a luat o hotărire 
convingerilor intre- 

Făcind abstracție 
buneicuviințe, auto-

capitaliste pentru

Deputății opoziției dați afară 
din parlamentul lisînmanist

SEUL 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, de
putății partidului democrat de opo. 
ziție din Coreea de Sud au fost 
nevoiți să părăsească la 24 de
cembrie sala de ședințe a parla
mentului sud-coreean, unde rămă
seseră în permanență, începînd de 
săptămîna trecută, pentru a îm
piedica adoptarea legii fasciste cu 
privire la „securitatea publică". 
Puternice detașamente de poliție 
au fost masate în jurul clădirii 
parlamentului și pe străzile înve
cinate. Circulația a fost oprită în 
această porțiune a orașului încă 
de la sfîrșitul nopții. Dimineața, 
detașamente înarmate ale poliției 
au pătruns în sala de ședințe și

Deșănțata discriminare rasială
din Africa de sud

Colonialiștii1 occidentali infil
trați în Uniunea Sud-Africană 
încă de pe la mijlocul secolului 
XVlI-lea au păstrat pînă și în zi
lele noastre vechile practici ale 
cuceritorilor de colonii. Discrimi
narea rasială și jaful colonialist 
îmbracă aici formele cele mai bru
tale.

Cu toate că majoritatea zdro
bitoare a populației o formează 
negrii, ei nu au nici un fel de 
drepturi sociale, n-au dreptul 
să-și spună nici un cuvînt în pro
blemele țării, ori în alegerea gu
vernului. In schimb, albii sînt re- 
prezentați în parlament de 156 
de deputați și 85 de senatori, a- 
leși după un sistem electoral ui- 
trareacționar, iar negrii, majori
tatea populației, de numai 7 depu
tați și 4 senatori, culmea ridico
lului, tot albi și ei. „Africa de 
sud trebuie să fie condusă de albi 
și numai de albi", — a declarat 
de curînd Warwoord, prim-mini- 
stru al țării, arătînd că în cu
rînd se va lichida definitiv „re
prezentarea negrilor în parlamen
tul țării". Așadar și „libertatea" 
caricaturală care exista pînă în 
prezent va fi lichidată.

Africa d'e sud este țara con
trastelor zguduitoare. Este sufi
cient să asociezi luxul orbitor cu 
șuvoaiele de limuzine de ultimul 
tip care șerpuiesc printre zgîrie- 
ncrii din Johannesburg, cu ghet- 
tourile și rezervațiile inumane ale 
negrilor, pentru a confirma acest 
lucru. In această țară discrimi
narea Tasială (politica de apart
heid) este ridicată la rangul de 
politică de stat și se manifestă 
absolut în toate domeniile. In 
Africa de sud, principalele pro. 
bleme de drept civic, de justiție 
chiar și dreptul la viață sînt de
terminate în mod radical de culoa
rea pielii individului. Politica de 
apartheid, acest anacronism al se
colului XX, a căpătat o amploare 
revoltătoare. S-a ajuns pînă a- 
colo, îneît în clădirea parlamen
tului negrii nu pot îndeplini nici 
funcția de servitori. Salariile ne-

chipului, șî ceea ce se va întâm
pla în vara viitoare la Viena va 
influența viitorul Marii Britanii.

Războiul ideilor nu cunoaște 
distanțe"...

inspăimîntat de uriașa forță 
de atracție a ideilor păcii dl. 
Turner recunoaște fără să vrea 
realitatea și ajunge să afirme dis
perat că „ceea ce se va întâmpla 
în vara viitoare la Viena va in
fluența viitorul Marii Britanii". 
Intr-adevăr, d-le Turner, ideile 
nu cunosc distanță. Și, fiți sigur 
că ideile păcii și prieteniei care 
stau la baza Festivalului de la 
Viena se fac și se vor face sim
țite nu numai la Londra, dar

— _• îndepărtatulchiar și pînă în 
Mellbourne.

Ințelegînd acest 
Turner nu s-ar mai 
imensa Asie precum și Africa — 
altădată ținute strîns sub cătu
șele colonialismului — vor fi 
masiv reprezentate la Festival, că 
pregătirile pentru Festival devin 
tot mai active în întreaga lume.

Cum va fi programul Festiva
lului de la Viena — se întreabă 
dl. Turner. „Accentul — arată el 
-— va cădea pe petreceri vesele, 
mitinguri, întreceri culturale". Și 
acest lucru îl deranjează grozav 
pe dl. Turner. El, și mai ales 
stăpînii lui, ar vrea desigur ca ti
neretul să se întreacă nu pe sce
ne, ci pe cîmpuri în minuirea ar
melor ucigătoare, în bestialități 
de felul celor ce se comit în Ke
nya sau Algeria.

Nu rămîne decît să vă lamen
tați, d-le Turner ; tot mai puțin 
sînt acei tineri care se lasă prinși 
în lanțul propagandei reacționa
re occidentale.

Și iată că la sfîrșitul articolu
lui, dl. Turner se întreabă : „Ce 
oferă democrația occidentală ti
neretului ei ?“

Aceasta o știți dvs. foarte bine: 
Rock and roll, rasism de felul 
aceluia practicat recent de „Teddy 
boy" britanici, stupefiante etc.— 
adică toate elementele descom
punerii morale caracteristice mo
dului de viață pe care-l apărați, 
d-le Turner.

Dl. Turner asemuiește viitorul \ 
Festival cu o lovitură. Da în- j 
tr-un anumit sens el va fi o lo- > 
vi tură — o lovitură dată planu- s 
rilor acelora care vor să învrăj- > 
bească tineretul lumii, încercind s 
să-l transforme într-o masă de \ 
manevră pentru realizarea pla- s 
nurilor lor războinice.

D. MIHAIL

lucru, dl. 
neliniști că

I? 
o 
o

A apărut numărul 3 
al ziarului „Festival"
VIENA 24 (Agerpres). — TASS 

transmite: La Viena a apărut 
numărul 3 al ziarului „Festival" 
— editat de Comitetul internațio
nal de pregătire a celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena.

Ziarul publică o serie de știri 
din S.U.A., Cehoslovacia, Japonia, 
Irak, R.F.G. și din alte țări în le
gătură cu pregătirile organizații
lor de tineret în vederea festiva
lului de la Viena.

Se anunță înființarea comisiei 
internaționale pentru studenți care 
se va ocupa de elaborarea progra
mului manifestărilor studențești 
din cadrul festivalului. Comisia 
permanentă pentru pregătirea fes
tivalului anunță crearea fondului' 
internațional al festivalului și 
cheamă pe toți prietenii festivalu
lui să ajute la organizarea lui.

au început să-i maltrateze pe de
putății opoziției care se aflau în 
sală, încercind să-i scoată afară 

forța. După o rezistență destul 
îndelungată, deputății opoziției 
fost nevoiți să părăsească sala 
ședințe a parlamentului. Agen- 
United Press International re

latează că pentru această opera
ție au fost aduse întăriri din îm
prejurimile capitalei.

La ora 10 dimineața a început 
ședința parlamentului, la care au 
participat numai deputății partidu
lui liberal lisînmanist. Ei au a- 
doptat în... unanimitate legea cu 
privire la „securitatea publică". 
Agențiile remarcă că singurul re
prezentant al corpului diplomatic 
care a luat parte la această <ridi- 

■jcolă ședință a fost W. Jones, 
funcționar al ambasadei S.U.A. la 
Seul.

cu 
de 
au 
de 
t«a

Violente lupte între insurgenți 
și trupele dictatorului Batista
NEW YORK 24 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum a- 
nunță agențiile telegrafice și pre
sa americană, în Cuba continuă 
lupte între insurgenți și trupele 
dictatorului Batista. Coresponden
tul ziarului „New York Times" 
scrie că lupte deosebit de crînce- 
ne au loc în trei provincii răsări
tene — Oriente, Camaguey și Las 
Villas, unde detașamente de in
surgenți aruncă în aer poduri, 
distrug șosele și căi ferate, îm- 
piedicînd astfel activitatea detașa
mentelor de pedepsire ale lui Ba
tista. In provincia Oriente, de pil
dă, au loc lupte dîrze în apropie
re de orașele Santiago și Puerto 
de Moya. Referindu-se la o știre 
transmisă, de postul de radio al 
insurgenților, corespondentul ara
tă că detașamentele de insurgenți 
își intensifică activitatea în re
giunea bazei maritime militare 
Guantanamo.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press relatează la rîndul 
său într-o știre transmisă la 23 
decembrie din Havana că detașa
mentele de insurgenți ale lui Fi
del Castro au cucerit localitatea 
Sevilla în apropiere de Guanta
namo. El arată că trupele lui Ba-

De Gaulle nu a acceptat 
să viziteze Statele Unite

tista au fost nevoite să evacueze 
această localitate sub presiunea 
forțelor inamicului.

In același timp, ziarul „New 
York Times" anunță că Batista „a 
declanșat probabil o ofensivă" îm
potriva detașamentelor de insur
genți, folosind mari forțe de avia
ție. Aviația guvernamentală bom
bardează nu numai pozițiile insur
genților, dar și multe puncte lo
cuite ale țării care se găsesc în 
regiunea operațiilor militare. A- 
mintind că la 22 decembrie, avia
ția lui Batista a provocat serioa
se distrugeri micului orășel Cai- 
manera din provincia Oriente, zia
rul subliniază că la Havana so
sesc necontenit știri despre bom
bardarea și mitralierea orașelor 
din provinciile răsăritene.

nici un răspuns din partea lui De 
Gaulle care să exprime acceptarea 
într-o formă oarecare a invitației". 
Hagerty a amintit că la 5 iulie, 
președintele Eisenhower a adresat 
lui De Gaulle invitația de a vizi
ta S.U.A. Invitația a fost reînnoi
tă de secretarul de stat, Dulles, 
cu prilejul recentei sale vizite la 
Paris în timpul sesiunii Consiliu
lui N-A.T.O.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
După cum anunță corespondentul 
din Washington al agenției United 
Press International, „la 23 decem
brie Casa Albă a declarat că De 
Gaulle nu a acceptat invitația 
președintelui Eisenhower de a vi
zita Statele Unite".

Potrivit aceleeași agenții, Ha
gerty, secretar al Casei Albe pen
tru problemele presei, a declarat 
corespondenților că „nu s-a primit

din arsenalul poliției sud-africane. 
Cu toate că fiecare manifestație 
s-a soldat cu sute de arestări, fe
meile de culoare continuă cu per
severență lupta începută, sfidînd 
măsurile de reprimare ale guver
nului fascist.

Guvernanții ultrareacționari de 
la Johannesburg, consideră cele 
mai mici revendicări economice ca 
mărirea salariilor, reducerea zilei 
de lucru și altele, drept „crime 
de trădare" și le sancționează 
prin condamnări masive la mulți 
ani de închisoare. De asemenea, 
este cunoscut procesul celor 91 de 
militanți progresiști din țară acu
zați de „activitate subversivă", 
proces care durează de peste doi 
ani. împotriva lor se fabrică cele 
mai dubioase „acte de acuzare", 
fără nici un temei legal.

Aproape la toate sesiunile 
O.N.U. s-a discutat problema dis
criminării rasiale din Uniunea 
Sud-Africană, condamnată cu ve
hemență de majoritatea delegații
lor. Dar datorită manevrelor pu
terilor occidentale, se întîrzie ne
justificat luarea unor măsuri efi-

grilor sînt de 14 ori mai mici de- 
cît ale albilor. Băștinașilor li se 
rezervă muncile cele mai grele. 
După un an de muncă în mină, 
90 la sută din muncitori sînt com
plect epuizați și înlocniți cu alții. 
Mortalitatea 
discriminării 
rii sănătății; 
băștinașilor, 
de 600—700

Negrii nu pot munci alături de 
albi, nu pot frecventa restauran
tele, parcurile, hotelurile și nu 
pot folosi mijloacele de transport 
în comun.

De curînd, drept complectare la 
multe alte legi fasciste din Africa 
de sud, guvernul a dat următoa
rea dispoziție: „Toate negresele 
trebuie să poarte adeverințe care 
să confirme că lucrează undeva". 
Și cum nu fiecare negresă are 
serviciu, ele sînt astfel împiedica
te în mod practic să circule liber 
pe stradă. Cum era și firesc, mii 
de femei au ieșit în stradă și au 
demonstrat împotriva acestei mă
suri samavolnice, înfruntînd cu 
curaj gazele lacrimogene, bastoa
nele de cauciuc și alte „unelte" ciente. Este suficient să cităm de-

infantilă, rezultat al 
în domeniul ocroti- 
atinge în rîndul 
zguduitoarea cifră 

la mie.

clarația Iul Erasmus, Ministrul 
Apărării al Africii de Sud, ca să-ți 
dai seama cine sînt inspiratorii 
politicii rasiste practicate de gu
vernul acestei țări. „Este Îmbucu
rător să aflăm —a declarat Eras
mus—că Anglia, Franța, Portuga
lia și Belgia care au interese la 
sud de Sahara, au sprijinit Afri
ca de sud cînd 70 de membri ai 
O.N.U. au condamnat politica de 
apartheid promovată de ea". 
Erasmus n-a suflat nici o vorbă 
însă despre sprijinul permanent 
acordat rasiștilor sud-africani de 
către colegii lor'din S.U.A. în fă
rădelegi rasiste. Se vede că așa 
i se dictase.

In ciuda măsurilor fasciste, a 
acțiunilor polițienești despotice și 
a faptului că datorită refuzului 
puterilor occidentale O.N.U. nu 
reușește să ia măsuri care să re
glementeze situația, lupta poporu
lui sud-african ia o tot mai mare 
amploare. Desele manifestații și 
mitinguri ale muncitorilor, femei
lor și tineretului, greve și alte ac
țiuni sînt simptomele vulcanului 
în ajunul erupției.

C. STAN

In fotografie: 
O manifestație a 
populației negre 
împotriva des- 
mățului rasial.

SOFIA 24 (Agerpres). — ATB 
transmite : La 18 decembrie, zia- 
rut turc „Cumhuriet" a publicat un 
comentariu în care se susține că 
pe teritoriul bulgar s-ar afla for
țe armate sovietice, că în Bulga
ria s-ar construi baze pentru pro
iectile teleghidate. Scriind că toa
te acestea „cu greu pot fi verifi
cate", ziarul „Cumhuriet", urmă
rind un scop precis, lasă să se în
țeleagă că aceste trupe „se pre
gătesc pentru acțiuni" în direcția 
Balcanilor.

Agenția telegrafică bulgară este 
autorizată să dezmintă această a- 
firmație calomnioasă, născocită 
de la un capăt la altul. Este evi
dent că astfel de afirmații, dic
tate de interese străine poporului 
turc, au ca scop să justifilce inten
sele pregătiri militare efectuate în 
ultima vreme în Turcia,

Manifestări romînești peste hotare
Succesul unei expoziții romînești la Budapesta

BUDAPESTA 24. — Corespon
dentul Agerpres transmite: Pe 
Vaci Utca, una din principalele 
străzi din Budapesta, s-a deschis 
de două săptămîni Expoziția, cu 
vînzare, da produse romînești de 
artă populară și artizanat.

Expoziția se bucură de mare 
succes.

In cele aproape tref săptămînț 
de cînd a fost deschisă expoziția, 
s-au vîndut produse de artă popu
lară romînească în valoare de a- 
proape o jumătate de milion de 
forinți. Expoziția a fost vizitată de 
a zecea parte din locuitorii Buda-, 
pestei.

Seară închinată literaturii romine la Pheniari
PHENIAN 24 (Agerpres). —

La 23 decembrie a.c. la clubul 
Uniunii Scriitorilor din Phenian a 
avut loc o seară închinată litera
turii romine Ia care au participat 
scriitori, studenți și elevi din șco-

Iile de creație literară din Phe
nian.

Cu acest prilej poetul coreean 
Li Riong Ak a vorbit despre scri
itorul Alexandru Sahia, după 
care a fost prezentat filmul ro- 
mînesc „Erupția".
—

DELHI. — La 24 decembrie a 
sosit la Delhi primul n-'nistru al 
Ghainei, Kwia.me Nkrumah. Pe ae
roport, Nkrumah a fost întîm.pinat 
de primul ministru al Indiei, Ja
waharlal Nehru, membri ai guver
nului indian, reprezentanți ai v’e- 
ții publice din India și șefii re
prezentanțelor diplomatice.

BAGDAD. — In seara de 22 de
cembrie, ministrul Economiei al 
Republicii Irak a oferit o recepție 
în cinstea delegațiilor comerciare 
laie R. P. Chineze, R. P. Romine,

» ■

R. P. Polone și R. P. Ungare. La 
recepție au participat primul mi
nistru, Abdul Kerim Kassem, și 
toți membrii guvernului Republic i 
Irak.

CAIRO. — La 23 decembrie, cu 
prilejul împlinirii a doi ani de La 
evacuarea trupelor anglo-fra.nceze 
după eșecul din toamna anului
1956 a triplei agresiuni anglo-
franco-israeliene împotriva Egip- f 
tului, la Port Said a avut loc o 
mare festivitate populară, j
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